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arpantele din grinzi de lemn 
din podul casei, precum şi 
unele aflate În pivniţă ori În aer 

li (magazii, garduri ... ) trebuie 
revizuite, mtreţinute şi reparate În 
fiecare an. Se recomandă să se 
procedeze astfel: 

1 . Se va Încerca (folosind vârful 
unui cuţit) dacă lemnul este Încă 
solid sau pe ce adâncime a fost, 
eventual, afectat de factori dăunătQri 
(putrezire, ciuperci, insecte ... ). In 
cazul În care cuţitul pătrunde uşor În 
lemn, grinda respectivă va fi 
Înlocuită În Întregime cu una nouă. 
Preferaţi lemn de salcâm sau stejar. 

2. Dacă este deteriorată doar la 
suprafaţă, se va proceda la 
Îndepărtarea stratului superior prin
tr-o periere energică, fie cu un 
burete sau o perie de sârmă, fie cu o 
perie rotunda montată În mandrina 
unei maşini electrice de găurit 
(bormaşină) . 

3. Când stratul de la suprafaţă 
este, totuşi, ceva mai adânc distrus, 
lemnul va fi raşchetat cu o teslă 
până când se va ajunge la materialul 
sănătos. 

4. Dacă grinda a plesnit, părţile 
vor fi consolidate prin introducere de 
suruburi pentru lemn sau cu piulită 
(prin oriflcii date cu burghiul). rn 
crăpături mai largi pot fi introduse, 
mal întâi, substanţe şi chituri 
siliconLce adezive. 

5. In final, suprafaţa lemnului va 
fi protejată fie prin stropi re sau 
pensulare cu soluţie de sulfat de 
cupru (fungicid), fie prin văruire sau 
chiar vopsire. 
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COMPONENTE 

R1=1 kQ 
R2=R3=R4=R6=R9=R1 
R5=6,8 kQ 
R7=R8=R5 
D1 =diodă Zenner 10 V 
D2=D3=D4=D5=1N414 
8 sau 1 N914 
T1 = T2= T3=1 N1711 -sau 
AC 181 K 
T4=T5=T6=2N 2905 

D8=LED roşu 
D7=LED galben 
D6=LED verde 

II 
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Tranzistorul, final. T3 trebuie p'revăZut 
cu radiator termic, astfel1ncât 
temperatura ,carcasei sale"",{ŞgÎ implicit, 
a radiatorului termic atasat sa nu 
depăşească' ,niciodată" 5-60°C. 
Cdlectdrulfinalului este legat la plusul 
bateriei de alimentare (10 
acumulatoare Cd-Ni de O,6-0,9Ah 
înseriate) prin intermediul şocului de 
radiofrec'Jenlă 01., In colectorul 
tranzistorulUi '" de Qutere T3' este 
conectat un filtru Collins, con$tituit din 
condensatoarele ceramice C5, C6, 
C7 r C8 şi bobina l8.' La acest filtru s~ 

. racordează antena emiţătorului prin 
intermediul bobinei de acord LA-

'Modulatorul emiţătorului (fig. 1) se 
compune dintr-un circuit ,astabil 
realizat cu tranzistoarele T6,., T7 şi 
şase monostabile 'T8-T13 conectate 
de o manieră deosebită~ Semnalele 
transmise p'rin lanţul de diode 01-07 
etajului final de joasă frecvenţăT 4, T5, 
dupăamRlificarea corespunzătoare, 
modulează În impulsuri Înalta 
frecvenţă generată de oscilatorul Ti şi 
transmisă mai departe bufferului T2. 

Pentru ca amplitudinea şi 
frecventa semnalelor generate de 
codificatorul T6-T13 să' '. nu fie 
influenţate ,de variaţiile tensiunii 
bateriel de alimentare, afostintrodu& 
stabilizatorul T4-0z7,'5 V.' \ 

COnstructia montajului 
Toate piesele vor fi lipite cu cositor 

pe o placă de circuit impnmat placat pe 
o singură faţă; ,Este' de, ,preferat ca 
suportul cablajului să fie din sticJotextolit 
cu grosimea de 2-3 mm; Tra,nzistoarele 
T8-T13 vor fi de acelaşi tip (BCt70, 
171 sau ',' 172)~ Coeficientii "de 
amplificare În cur~nt {~). ai ~cesto~ 
tranzistoare trebUie sa fie cat mal 
apropiaţi ca valoare. Indicate, sunt 
tranzistoarele cu ~=75-80. 

Rezistenţele recomandate sunt 
chimice (nu cu peliculă' metalică, 
bobinate sau, de ,altă natură) cu 
puterea de 0,1-0,25 W. Vor fi venrtcate 
toate, prin măsurarea valorii reale cu 
unohmmetru (clasa de preCizie de ;-
1 ,5%) analogic sau numeric. Valorile 
reale, măsurate, nu trebuie să difere cu 
mai mult de ±5% fată de cele indicate 
în schema de principiu din figura 1. 
Valorile reale ale rezistenţeTor din 
etaiele care se reQetă' (de . exemplu, 
rezlstentele de. 68 kQ, din bazele 
tranzistoarelor T8-T13) nu trebuie să 
difere între ele cu mai mult de1 %. In 
ceea ce priveşte rezistente le chimice 
de 1 Q. din emitoarele tranzistoarelor 
T2 şi T3, ele vor fi de 0,5 W. 

' .. Potenţiometrele de comandă cu 
valoarea de1 O kQ din colectoarele 
tranzistoarelor T7-T12 vor fi liniare ~n 
nici un. caz logaritmice sau 
exponenţiale);. de preferinţă "Cermet". 
AXul lor va fi de 0 4 mm, cu excepţia 
celui de- cârmă. Potenţiometrul cârmei 
fiind frecvent utilizat, este bine .să aibă 
axul de 06 mm, pentru a fi mai robust. 
Oin practică ·a rezultat că 
potenţiometrele. cu . axul de 0 4 mm 
montate În comanda cârmei (direcţiei) 
capătă joc dup~ . un. timp scurt de 
LJtHizare.Acest joc este nedorit, 
deoarece cârma (direcţia) modelului nu 
mai revine pe centru şi conducerea 
(mai ales a pelor rapide) devine 
greoaie, uneori chiar imposibilă, atunci 
când jocul la axul,potenţiometrului de 
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comandă depăşeşte o anumită limită. 
Axulpotenţlometrului . cârmei este 
solicitat nu numai. de - acţionarea 
frecventă a sa, dar şi. Qe . mecanismul 
de. readucere În pozitia de mijloc a 
comenzii (cârmei). 

Condensatoarele electrolitice de 
100 şi 200 ~F vor avea tensiunea de 
lucru cuprinsă Între .17 şi 25 Vcc. Dacă 
dimensiunile.' permit, s13 vor prefera 
condensatoare cu tensiunea de . lucru 
de 25 V. Nu se recomandă În acest caz 

. utilizarea condensatoarelor cu tantal 
(mai ales a celor "picătură"), deoarece 
din practiCă a rezultat că'se clachează 
destul de frecvent, chiar la tensiuni mult 
mai mici decât cele înscrise pe carcaşa 
lor. Riscul defectării acestor 
co.ndensatoare creşte cu cât tensiunea 
de lucru se apropie de cea· maxim 
admisibilă,dar ~ar defectări frecvente 

'ş,i la tenSiuni de lucru mult mai mici. 
Condensatoqrele qe 22 47 şi 68 . pF 
vor fi ceramlce (diSC). Tot ceramlce 
disc vor fi şicondensatoarele de t 4,7 
şi 10 nF, iarcel~de47, 50 şi 100 m- vor 
fi . cu poliester sau multistrat. Se 
recomandă ca valorile reale ale tuturor 
condensatoarelor din - componenta 
emiţătorului să fie verificate cu un 
capacimetru. .' , 

Oiodele 01-07 sunt de tipul 
1 N4148 sau 1 N4448. 

Potenţiometrele semireglabile de 
100 kQ din bazele tranzistoarelor 
T8-T13 trebuie să fie Re suport ceramic. 

Toate bobinele părţii" de 
radiofrecvenţă vor fi cu miez 
reglabiL ,Carcasele vor avea 
diametrul exterior 0 6, mm . .sunt 
recomandabilebobinele cu miez 
adecvat din aparatele de radio sau 
televizoare, bobine care lucrează, 
în acele montaje, la frecv.enţe de 
25-40 MHz (de exemplts, mediil.e 
frecvenţe ale televizoarelor alb
negru tranzl,·s. tOfiza, te. Pentru 
boBine se va utiliza ,sârmă din 
cupru izolată cu email. Oiametrul 
sârmei va fj de 0,5-0,6 mm. 
Infăşurările vor fi executate spiră 
lângă spiră. Bobina.l1 va avea 8 
şpirej L2=3:+-6 spire, L3 = 11 spire, 
Iar Lq.=8 splre. 

O remarcă importantă: toate 
bobinele (L 1-L4) vorfi introduse În 
carcase metalice, legate la "masa 
(boma de minus) c~157Cţjului. In c;az 
contrar apar,' oscllaţll RarazlteJ 
mixaje nedorite, care. altereaza 
buna funcţionare a montajului. 

Emiţătorul va fi 1ncasetaţ, 
împreună cu manşele de comanda 
şi surs'a. de alimentare, Într-o 
carcasă' metalică (din tablă de 
aluminiu) legată "la borna de minus 
a sursei de alimentare. 

L = 11 ,spire CuEm <P 0,6 
peo carcasă <P 7 mm 
C= 10 + 60 pF -+ ceramic 
O = EFO 1'07; EO 108 etc. 

.·t'IM"djiK'Ig'm4iÎlijIN. 

Reglarea ţHT1/tMoJUlui 
Reglarea corectă a emiţătorului 

este' esenţială: trebuie efectuată cu 
atenţie şi meticulozitate. Oricât ar fi de 
bine executat, fără 'Un reglaj 
corespunzător,emiţătoru~ va avea o 
funcţionare mediocră, iar în multe 
cazuri, practic nu va putea fi utilizat. 

Pentru efectuarea reglajelor, sunt 
ne_apă[at. necesare trei aparate de , 
masura ŞI anume; 

1. Avometru numeric sau analog, 
pentru măsurarea tensiunilor, 
curent,i ilor ş, i rezistehţelor ohm. ice.' Ex. 
MAVO-35fabricat de lAM Timiş; " 

'2. OsciloscQP. Ex. E0104M 
fabricat de tEMI.:. Bucureşti; 

3. Frecventmetru numeric, care să 
po, ată măsur,a frecvenţe şi în banda de 
27MHz (25-30 MHz).Ex. E0206 -
Numărător universal fabricat de IEMI -
Bucureşti. .' 

Oe asemenea, suntfoarte utile un 
măsurătpr d~ câmR (fig. 2) pr~văzu~ cu 
o antena de cea 40 cm lungime ŞI un 
re.s;ep.tor. qu simplă detegţie .(Tig. 3), ale 
carul IeşIri se racordeaza la bornele de 
intrare ale osciloscopului. Antena 
acestui receptor este un conductor 
multifilar izolat În plastic {cablu de 
conexiuni) cu secţiunea utila de 0,7-1 
mm2 (0 = 0.l.5-1 ,2 mm -7 fără izolaUe} 
Acest fir va I'nconjura la bază (o sptra) 
antena emiţătorului; practic, se va face 
un simplu . nod peste antena 
emiţătorului. 

Fără această aparatură nu se 
poate face un reglaj. corect al 
emiţătorului. şi mconsecinţă 
funcţionarea acestuia va fi 
defectuoasă; 

Amatorul constructor trebuie să se 
asigure mai întâi că poate disp.une de 
această apara, tură şi nU.Q1aÎ, dup.ă 
aceea' sa înceapă d'onstrucţia 
emiţătorului de telecomandă care face 
obiectul acestui articol. 

Autorul menţionează că, începând 
cu ,acest articol, aparaturile· de 
comandă ce vor fi descrise 1'n 
numerele viitoare vor ·fi tot mai 
complexe şi mai performante, iargreţul 
lor de cost Si dificl::lItăţile de realizare 
vor creşte; Realizarea unor astfel de 
staţii de telecomandă,· cu performanţe 
deosebite..\ la nivelul celorindustrialeL! 
realizate ue·firme consacrate, .nu va " 
p,osibilă fără utilizarea unei aparaturi 
ae măsură şi control adecvate, din 
care În niCI un caz nu pot lipsi 
osciloscOpul cu dispozitiv încorpqrat 
de etafonare şi frecvenţmetrul 
numeric. 

Revenind la obiectul acestui 
articol, reglajulemiţătoruluiîncepecu 
partea de raaiofrecvenţă., 

T1 

, Ls = Bobină de şoc 
T1 = 1t 403; EFT 117; EFT 119 
!lA =. Microampermetrul de 45~50 /lA 

(de la casetofoane sau magnetofoane) 

II 
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1. În acest scop se conectează 

circuitul oscilant L2C3 la +12 VCc; 
Punctul "M" se leagă la + 12~ Vcc (fig. 1). 

2. Se racordeaza antena 
te!escopică la filtrul Collins al etajului 
de putereLprin intermediul bobinel de 
adaptare A- (Pra9tic baza antenei. s~ 
leagă la capătul liber - C - al boblnel 

LA)' Prin leQqrea punctului vM" la borna 
de + 12 -V se elimina influenta 
codificatorului asupra părţii de 
radiofrecventă; cu alte cuvinte, se 
elimină' modulaţia. . 

3. Se alimentează montaJul. 
4. Se conectează frecvenţmetrul, 

J:)rin intermediul unui condensator de 
22-100 pF, în colectorul tranzistorului 
T1. Tresa metalică a sondei 
osciloscopului se leagă la borna de 
minus (masa) emiţătorului. 

5. Se roteşte într-un sens sau altul 
miezul' bobinei L 1, până când apar 
oscilaţiile de radiofrecvenţă. 
Frecvenţmetrul trebuie să indice exact 
frecvenţa cuar:tului. Dacă pe carcasa 
cuarţului, de exemQlu, este 
inscnpţionată valoarea 27,145 MHz, 
frecventmetrul trebuie să indice 
ace~aşi valoare. In al ,doilea .rând" 
indicaţia frecvenţmetrulUi trebUie sa 
rămână stabilă (până la valoarea 
zecilor de he~i). Astfel,! în exemplul de 
mai sus, unde f=271 '1-500 Hz, n!Jmai 
ultimele două cifre pot să se schimbe 
pe . ecranul frecvenţmetrului. Dacă nu 
se întâmplă acest lucru, rezultă că 
frecvenţa oscilatorului nu este 
controlată prin puart şi sunt prezenţe 
frecvenţe parazlţe. In aCf?st caz t~ebule 
revăzl.lt montaJul oscllatorulul. Se 
'poate întâmpla ca frecvenţa indicată 
de frecvenţmetrul numeric (care se 
pre. sl;lpune' că §stf?în perfectă stare de 
funcţionare) sa ,dltere C2.u 1 .. 2kHz de 
frecvenţş Inscnpţlonata J2e. carpasa 
cristal uluI de cuart: Ageasta sltuatl.e se 
Întâ!neşte de OOIC~1 la cu.artunde 
fabr!caţle. aLJtortona, dar ŞI Ja cele 
străine. Daca dIferenţa nu depaşeşte2 
kfiz, C!Jarţul se p'2ate folosi fară nici u[1 
impediment. Dacae~ca~ul. c!efrecvenţa 
depăşeşte ace?sta .. limita (2 kHz) , 
cristalul nu trebUIe utilizat. .. ; '. 

6. 'Din momentul ap.arrţlel 
oscilatiilor, se roteşte în, continuare 
miezul bobinei L 1 pâr]ă când ac:;:estea 
dispar. ' Se, ro,teşte In .senş Invers 
miezul boblnel ~.1, cu lumat?te. din 
numărul de rotaţii. ale miezuluI dintre 
momentele apariţiei şi, respecti'6 
dispariţiei osciraţiilor. Exemplu: daca 
miezul bobil"!ei s-a rotit (î,ntre cele d94ă 
limite) cu trei ture, atuncI el va fLrotlt In 
,sens invers 1,,5 ture. _ . 

7., Se conecteaza ŞI se 
deconecteaza alimentarea montajului 

,Antena 

II 

de câteva ori la rând. Oscilatorul 
trebuie să pornească prompt, iar 
frecvenţa oscilaţiilor să fie stabilă, În 
condiţiile menţionate mai sus. D.acă şi 
aceste condiţii, sunt Îndeplinite, se 
fixează miezul bobinei de carcasă, 
turnându-se ceară sau parafină topită. 
Cu aceasta, operatiunile de reglare şi 
punere la punct a oscilatorului părţii de 
emisie sunt Încheiate. 

8. In continuare, se conectează 
condensatorul (ceramic) de 22-:100 pF, 
de la intrarea frecvenţmetrulUi 
numeric, în colectorul tranzistorului T2. 
" 9. Se apropie antena indicatorului 
de câmp, a cărui schemă este 
prezentată În figura 2, de antena 
emiţătorului la o distanţă de cca 30 cm. 
Antena indicatorului de câmp poate fi o 
spiţă de bicicletă cu lungimea de 30-40 
cm. Se roteşte . miezul bobinei L2 
urmărindu=se concomitent ecranul 
frecvenţmetrului şi . acul 
microampermetrului. indicatorului de 
câmp. Frecvenţa trebuie s~ fif? identică 
cu cea a oscllatorulUl, Iar acul 
instrumentului indicatorului de câmp 
să devieze în sensul creşterii câmpului 
electromagnetic generat de emiţător şi 
radiat de antena acestuia. Dacă acul 
instrumentuluiindicatorului . ajunge la 
cap de scală, aparatul (indicatorul de 
câmp), trebuie Îndepărtat până când 
acul indicator r~vlne aproape (:3 

Începutul scalel. Se roteşte II I 
continuare miezul bobinei L2 până 
când indicatorul de câmp, dupăce a 
atins un maxim, tinde să revină. Dacă 
şi frecvenţa de oscilatie indicată de 
frecvenţmetru este stabilă şi identică 
cu cea a oscilatorului, totul este În 
regul.ă şi se tregeA la seglajul filtrului ţt 
(Col/Ins). Daca. I~sa apare o alt~ 
frecvenţă fe aflşajul frecvenţmetrulUi 
(de ex. 3 ,19 MHZ), instabilă, uneori 
alternând cu frecventa utilă, se 
reglează miezul bobinei L2 până când 
aflşajul aparatului indică numai 
frecventa utilă (şi stabilă).. 

Stabilitatea frecvenţei şi lipsa unor 
oscilaţii parazite reprezintă condiţia 
esenţială pentru funcţionarea· corectă 
a' întregului ansamolu,. chiar. dacă 
intensitatea 'semnalulUI emis se 
diminuează într-o oarecare măsură şi, 
În consecinţă, indicatorul de câmp 
indică o valoare mai mică a acestuia. 

10. Se regleaZă în continuare filtrul 
1t (CS, C6,C7, C8 şi L3) rotind miezy' 
bobinei L3 şi .condensatorul seml
reglabil. ceramic C7. Fr~cvenţmetrul 
numeric se va conecta In colectorul 
tranzistorului T3 prin intermediul 
aceluiaşicopdensator d~ 22-1 00 pF. . 

11. Se Indepărteaza la 1-2 metn 

.Intrarea 
• os o il os '00 p u lu i 

indicatorul de câmp, deoarece, În 
timpul. reglării etajului final .Ia ~n 
moment dat, puterea semnalulUI radiat, 
de antenă creşte brusc. Păstrându-se 
aceeaşi condiţie esenţială a stabilităţii 
frecvenţei, se reglează miezurile 
bobinelor L3 şi LA şi condensatorul C7J 
până când. indicatorul de câmp indica 
un maxim. Este evident că indicatorul 
de câ!J1p, va fi îndepărtat, de fiecare 
dată la tfistanţa necesară. 

12. Cu montahJl electronic introdus 
În. cutia metalica a emiţătorului şi 
antena cuplată la bobina LA' se vor 
Încerca mici retuşuri În acordarea, 
circuitelor oscilante din colectoarele 
tranzistoarelor T2 şi T3 astfel încât, în 
coridiliile de stabilitate a frecvenţei utile 
şia lipsei oricăror frecvenţe parazite, 
puterea' semnalului radiat de antena 
tel~s.90pică) cs>mplet depliC!tă, a 
emlţatoruiul sa fie maxima. Se 
rEicomandă cCl reglaj~le de mai sus ş~ 
se facă dupa terminarea executiei 
montajului şi introducerea lui în 
'carcasă. 

De remarcat că indicatprul de 
'câmp poate să indice o valoare mai 
mare a semnalului radiat, dar, dacă 
frecvenţa nu este stabilă (din cauza 
oscilaţiilor parazite), raza de actiune a 
emiţătorului este mică şi de cele mai 
multe ori nesatisfăcătoare, cu tot 
consumul ridicat al montajului. De 
aceea se vor regla etajele prefinal şi 
final la o valoare maximă a câştigulul! 
dar În condiţiile stabilităţii fre,eventel 
utile şi neapariţiei altor semnale sau 
oscilaţii parazite. Frecventmetrul 
trebuie 'Să, indice În tot lan~ul (T1, T2! 
T3 şi la baza antenei aceeaşI 
frecventă, stabilă şi ega ă cu cea 
inscripţionată pe carcasa cristal ului de 
cuart în cazul exemplului dat -7 
27,145 MHz. -: 

13. Cu montajul sub tensiune, se 
scoate cuarţul din soclu; În acest caz 
nu trebuie să existe nici o oscilatie. 
Acest lucru se constată, În p'rincipal, cu 
frecvenţmetrul numeric şi În anumit~ 
situatii c. u indicatorul de câmp, .atunci 
când . autooscilaţia paraZită are 
frecvenţa de bază sau o armonică a 
acesteia În apropierea frecvenţei utile. 
In acest caz, se înlocuiesc, pe rând, 
Începând cu finalul, tranzistoarele T1-
T3 cu altele, al căror ~ este mai mic. 
Radiatia parazită se poate datora însă 
şi amplasării. necorespunzătoar(3 a 
pieselor pe.ca9Iaju!. Impri.mat. ·De 
aceea, pentru lamunrr suplimentare, 
amatorii interesati pot lua legătura cu 
autorul articolului, prin infermediul 
redacţiei revistei. Autorul. poate ·da 
orice fel' de lămuriri referitoare' Ia 
constru~ţia ,Şi reglajele aceş,tui montaj, 
astfel Incat constructonr amatori 
interesaţ~ să nu facă cheltuieli inutile, 
realizând un emiţător care" ,nu 
funcţionează sau funcţionează 
defectuos. -- .. 

Cu aceasta, reglaiul părţII ,de 
radiofrecvenţă a emitatorului este 
Încheiat şi, se p'ot fixa miezurile 
bobinelor L2, L3 şi LA cu ceară aibă 
sau garafină topită. 

Este recomandabil ca, spirele 
înfăşurărilor L 1 ! L2, L3, LA ŞI droselul 
Dr să fie şi ele ngidizate pnn pensulare 
cu lac incolor (nitro sau ulei). Lacul pe 
bază de'ulei se usucă mai greu, dar, 
calitativ, este de preferat. Se va avea 
grijă deosebită ca lacul să nu pătrundă 
In Interiorul carcasei bobinei, deoarece 
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rig;id.j~ează m,iaz!J1 .şi JI] acest" caz 
bobmaţrebYlelf1!ocUlta, deoarece 
raglaJU,', Inductantel 'acesteia, devlhe 
Imposlijtldelefectuat " ,,<",' • 

<,Dr(jseluf ~r (flg~ 1) ~steun şoc de 
ra~l()frşcv~ma..; ŞI 'contine, 30-40 d$ 
splre din sarma CuEm0 02-025 mm 
bpbtnate una' . lângă , cealaltă~" Într;'un" 
sirlgu,r strat,' pe un ba9tonaş de ferită 
qu ,~Iameţrur' de ,,' 2m,n1;Spirele s~ 
rlgldlz~c:l:za ,cu laclncolor.L)upă 
fTlonţarea" drose!~lui , pecaQlajul 
Impnmat Qn ,p,0zltle ,orizontal?); se 
pensuleaza din" ,nou cu puttn"lac 
lj!cqI9fb',astfel Încât acesta săsenxeze 
ş;lrryaiinede cablaj~ , 
·.In (lcelaşi mod esterecomanda~iJ 
s~ " se.>, fixeze ',' s~plimentar.(rll.~ numai 
pnn ,mt~rmedlul' conexlUnJlor),şj 
bgbinele l. hL3 şi LA- ' . "', ".'" ,'.'" 
,/.Terminând 'reglaJul, p~rtii, de 
ra<;:flofrecvenţă a em1tătorullll1se 'ROate 
trece . Ia reghajulcodiricat6rului 
acestuia. 

Ihacest sens, se vor, executa 
următoarele operatiuni: ' . < 

1>, . ' 'Se". ,deşurubează,," ,antena 
telescopică, . deoarece nu "mai \ este 
necesară !În .. timpulprocesufui ,·de 
reglare a codlflcatorului. .' " ;, ,,', ' " .... ' ' •• 

2.~ Se scoate" din soclu cristalul' de 
cuarţ. ", ' , ,'. 

3., Se . desface,legăturâ' provizorie 
(Rurictul ,,,M") dintre ,circuituloscilant 
[2C3şiborna de + 12V a montajului. 

4. Se reface legătura normală, 
conform schemei din figura. 1. 

5 .. Se· alimenteză montajul. 
6 .. Cu un voltmetru.· (lV1AV0)' de 

curent '. "continuu, se măsoară 
teAsiunea .dintreemitorul 'tranzistorului 
Ţ14 (SetlO, . BC171 , Bei 07,eCi OS) 
ŞI m~sa f!10t:1tajuluLAceast~ tensiune 
trebUIe sa fie de .. 6,S-6,B .vec eşi să 
. rărnână. constantă .. · pentru .•. variatli.ale 
teAsiunii de alimentare cuprinse Într~ 
10·şi16Y.· .......... . ... '.' ........... ' .... :. 
. ,7.Se qupleaz~qir~ct (g~lvanic) 

s.on(j~. ·oscl!oscopulu.l .. ·In .. COlectorul 
tranzistorulUI ··T7. Tresa.metalică· a 
'sondej osciloscopului, tresă legată prin 
constructie la masa acest.uia. se leagă 
la masa montajului. Deobicei această, 
tresă este prevăzută cu un mic cleşte 

. Fllifllajul1tJ.lJtI!ml·ssl7tna/ulUi 
dB~ ".Slncronizare 

Se. rpteşteaxul. P9tentiometruluide 
t0.ikn din. colectqruldtran~istorului T7. 

. până .·când :'lIngimea. semnalului .. În 
cal~ctt>rul.tranziSlorului T8 (măsurat cu 
oscllascopul)$ste .. de 1 ,7 ms. 

Se ' .. '. "solidarizează .' .... . . 'axul 
potentiornetn.lfuj, . cu ... manşa··'· de 
comandă.A,ceş.sta trebuie . ,să fie 
situată.în pozi~a' mediană~ Se' adl.Ace 
manşa 'În una .'. dinpoz~iUeextreme . 
Daca ;'I~ngimea semr;taluluiscade, 
atuncI In acea goziţle extremă a 
manşei de comanoă' va trebui să 'aibă 
1 ,1. ms. Dacă, nu se obtine această 
valoare, 'atunci. se. actionează 
semireglabilul de.100knj din baza 
tranzistorului Ta. . ' ..•...... 

"crocodil", . ..... . 
8; .... Pe .. ecranul oscîloSC9puiui 

trebUie s~ •.... se .' . vadă 'un. 'semnal 
~semănător ". cu . cel reprezentat l" l 

flgU~CilA.{., .' ; .. ) .....• 

10. In acelaşi mod se.regle:azăşi 
etajele (monostabUele)T9-113. . . 
, .11. In final se: conecteaiă 
osclloscoRulln punctul"M~' (fig •.. 1).· 

12. . Cu manşele În pozitie 
" .9.yQ?gCţ, totul este În regulă, ~e 
fup!~·az.ă. :{)SCiIOŞCOP~l .. ·În'.aC~[ă$i •• ·rnod 
In; .;colect()ful> tranzlstorLJlul" TB. Pe 
ecranul ,QşCiloscogulul trebuie .'. '.' să 
a~ră semlJalul din figura 5~ Acţionând 
manşa .. potenţiometrului ·de·l0. kQ 
;(potenţiometru liniar) din .. ··colectorul 
tFanzj.stor~lui 17, luţtgimea semn~lului 
trebul,e'savaneze Intre 1,1 ms şl2 3 
ms. ,Inpoz'jţia mij~oci~ a. manşei, 
IU"nglmea semnalult . .!1 utll(Tu) trebuie 
sa fie de 1,7. ms.. . ( 

Tu 
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medianăt. semnalul În p-unctul."M" 
trebvia ·sa,fie· .cel din -fig. 6. Se va da 
ma.re .... '. ·.·~ . ..ten.t ... i.e .. tun~. im .. U perioa. de. ide Sincronizare Ts. Daca aceasta.este 
maif1îÎcă, se vamăricu.·. 10,:,33 nF 
v~loarea condensatorului;de .• 1.00 nF 
dintre colectorul. ILii' T6 şi . baza 
tranzistorului T7; Practic, se 
conectează În. paralel cu acesta un 
condensatpr cu valoarea, cuprinsă 
Într~\ ,,10 şi 33 nF . (dl.:Jpă . caz). 
,Obţlnandu-se lungimea ' .. necesară' a 
penoadeide sincronizare Ts,.cele 

Ts 
10ms' 

conder;tsatoare pot fiJnlocDitecu 
un al treilea, . care . Insumează 
capacităţile primelor două. ' 

Este eVident. că se goate.· cupla 
ÎnCă de I~ ,lncep,ut oscl/qscopul În 
pun_ctu!' ,.M ,reglaj~le· urll1anq să$e. 
faca .. ' pentru .. flecare" etaj .al 
decadificatorului înpatţe.ln acest caz· 
metodoJogiadescrisămai şU"Ş a~ .. ·. ··ăie~ 
Inut. i1ă: ·.lnpractiC.ă,e .. a, tre .. bu.ie.a . leată.,. ," 
Insă, deQarece p'Qt;,apărea de ectiunt 
In montaj: capaCitati cu· valori mai mari.· 
'şau. mai: mici, Iip.ituriinc()recte~ 
, Inversflrea conexiunilor la trqnzistoare1 
deţhplI~ea ..• cq.Retelqr~ . unor re;zistentfl 
. cI:uml~.etc~ . Urmarind pas cu p'a~ 
semnalele, .. din etaj .. în etaj 
pescoperirea şi înlăturarea acestor. 
d~fe. ctluni ~e realizează mult mai uşor. 

.. 13.1p flnal,cu un servomecaOlsrn 
de fabncş.ţi.e .. industrială (Simprop~ 
Sa~ya ţ1raupner, Futaba etc.) se 
venflcă IrIcă o pată dacă semnalele 
generate, . de modulator (codificator) 
sunt corecte. 

Pentru aceasta, ,se Introduce 
cuartul În soclul .său şi se cuplează 
servomecanismui .respectiv la primul 
canal al,. receptorulUI corespondent 
(unul. din· .. receptoarele descrise În 
numerele. anterioare .ale' revistei).·' Cu 
manşaemitătorului În poziţia de mijloc 
echea servoului., trebuie· să·,· fie p~ 
po~iUe . m~diană~· .. Acţionând manşa 
emlţa.t. 0.r.U1Ul ~. rând în eel.e O.9uă pozlţif 
extreme, echea servoulw trebuie să o 
urmez~: 'Per~nd, se repetă operatiile 
de venflCareş\ pentru celelalte canale. 

Emiţătorul descris În acest articol 
poate lucra.· cu . orlcEf. . receptor 
superheterodină (construit în regim de 
amator sau de ,fabricaţie industrială) În 
banda de 27 MHz şi cu modulaţie de 
amQlitudine (MA). 

Prin intermediul redacţiei, ,autorul 
poate ajuta cu lăm~riri. suplimentare! 
aparaţură de masura, control şi regl~ 
pe "cel. care doresc Să-şi 'construiasca 
acest emiţător .de telecomandă. 

a 
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nergia preluată din c.ircuitul 
primar se regăseşte în circuitul 
secundar În proportie de 80-

90%, diferenta de 10-20% fiind 
"pierdută" sub formă de căldură sau 
câmp electromagnetic radiat 1n mediul 
înconjurător. Creşterea tensiunii În 
secundar faţă de . primar se obţine 
întotdeauna În detrimentul intensităţii, 
care se va .reduce aproximativ În 
acelaşi raport. Pentru a exprima 
cantitativ această lege de bază a 
transformatoarelor, să notăm cu N1, 
Ur, li respectiv N2, U2, '2' numărul de 
spire,'tensiunea ŞI curentul din primar, 
respectiv din secundar (fig. 1). 
Experienta arată că raportul dintre 
numerele de spiTe din primar şi din 
. secundar este egal cu raportul dintre 
tensiunile respectiv U1 şi U2: 

prin produsul P = U· l şi se exprimă in 
unitati VA (volt-amper)', tensiunea fiind 
exprimată in volti şi curentul În 
am peri. . 

CALCULUL PUTERILOR 

trebuie .să.. funcţioneze simultan. 
Acest 'lucru este Important de. ştiut. 
deoarece putem reduce simtitor 
gabaritul şi. costul transformatorului, 
ruân~:Lîncalcul puterea maximă care, 
sefolpseşte. Dacă reluăm exemplul 

,p.re.ced~.O. t .... şi pres. upunem .că 
tensiunile de 12 V şi de 30 V, se 
~olosesc pe-rând,.{numai una o dată, 
după ,necesItă ti),. puterea 
secu~Qaruluj o vom lua egalăc.u 
put~rea cea mai O1afe din cefe doUă, 
adică de SOVA. In general, În astfel 
de situaţii se ia. ca putere totală a 
§E)c.und31~ului suma p'~terilor din acele 
r.f\t~şuran care se lJtllrzează sImultan. 

,.c) .Dacă seclJndarul contine o 
Înf~şprare unică, dar cu una sau mai 
rtllJlte prize medJane, puterea Ş!9 
calculează luând . tensiunea maximă . 
(~ .: Între.gii Înfăşurări)·· şi curentul 
ITf'axirnce urmează a fi debitate: . 

P2 == U2 ' ' 2 

'Tensiunea maximă 'va fi suma 
tensiunilof din secţiuniledeHmitatede 
extremităţi şi de prizele mediane, pe 
când curentul maxim va fi acelaşi prin 
toate:~ecţitJnile (circuit serie). , 

După ce am calculat puterea 
totală maximă P 2 pe care trebuie să ,o 
furnizeze ': secundarul, urmează 
calcularea' puterii m.axime absorbite 
de primar: 

Primul lucru pe care trebuie să-I 
stabilim precis atunci când construim 
un transformator este destinatia sa. 
Aceasta pr~supune cunoaşterea 
tensiunii maxime şia curentului 
maxim pe care urmează să .Ie P1 ;:: 1,25 . P 2 

debiteze Înfăşurarea. secundară. Reamintim că am luat aIcI o 
Pentru. a răspunde mai multor situatii valoare a randamentului de 80%; În 
praqtiCe, yom. distinge trei . cazuri pra.ctic. ă. ,se poate depăşi uşor 
frecvent . I ntâlnite , ŞI anume: a) 
secundarul cu o singură înfăşurare; b} această. valoare, dar pentru uzul 
secundarul .cu mal 'multe înfăşurări constructorilor amjtori este bine să 
separate şi c)secund~rul cu o s,ingură se ,lase .. ,un surpl'us de siguranţă, 
Înfăşurare, cupriz,e mediane. tinând 'cohlde exigentele pe care. 

.' . a) Dacă In secundar avem o le-ar impune considerarea unui 
singură Înfăşurarecare . trebuie să randament. mai mar,e (tole de bună 

N 1 _~. (raportul de . 
N2 ..... U2 transformare) 

Dacă am' neglija pierderiJe de 
energie din transformator, raportul 
dintre curentul În primar şi cel· din 
secundar ar fi egal cu inversul 
raportului de trans.formare; În practică 
Însă acestepie.rderi nu pot fi neglijate. 
astfel că egalitatea este doar 
aproxi mativă: 

~_lL 
U2 - '1 

Randamentul transformatorului 
depinde, de numeroşi factori, printre 

. care se numără calitatea şi geometria 
miezului utilizat; forma şi dimensiunile 
înfăşurărilor, diametrul conductoarelor 
folo$ite etc. 

In marea majoritate a situaţiilor 
practice Întâlnite de amatori, când se 
folosesc miezuri de formă E + I din 
tole de fier-siliciu, se poate lua În' 

'calcul : un randament de 80% (11 :;: 
0',80). ,Aceasta Înseamnă că, dacă 
dorim să obţinemÎn circuitul secundar 
o anumită putere P 2' va trebui să 
furnizăm primarului o putere mai 
mare, P1: 

P2 
P1 = - = 1,25' P2 

11 

În această relatiefigurează 
puterea aparentă, care se defineşte 

'deoiteze tensiunea maximă U2• şi calitate, .teserea şistrângerea 
curentul maxim 12, puterea perfectă a pachetului de toleetc.). 
sec u ndaru lui . ..--.-:..;..; ____ -'--_________________ -... 
este: 

.P;2 :;:U2 . 12 
'O) '.' Dacă 

sec u n daru I 
contine mai, 
multe înfăşurări 
separat~ . care 
trebuie să L-: _____ ~======:r::::::::!:==:::::.._~~_~.J..:...._.J 
f urictio ne? e 
simultEin (fig. 2), 
puterea toţC1:tă 
I nsecundar s~ 
c alcu le ază Î n$ .. ij m ân d ,------------:---.......,..-..,.,.-------;...:..;......:........;;.....;,,.;,.:..;.;..-., 
puterile .partjal~ 
ale 1 nfăşură-
ril.ar. . 

, Deexem
plu,~acă se
cundarulareo 
înfâşurare . d,e 
12 V/2 A şi una 
de 30 V/1" A, 
puterea totală 
este: 
P2=12'2+ 

+ 30'1 :;:54 VA 
. Există . şi 

sitlJatii speciale I--..:..-_..".,.. __ ---_....;...~...:......_-______ .-J 

În pare nu toate 
1 nf ăş UJ ă riie 
secunc:faru1uÎ 

/ ' ~~~~~ 
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SECTll.JNEAMIEZULU~ conduce. I~"un gabarit$po~iţ şi' I.a un 
., .'. . ,~ . :'i .• , 1... . consum mal mare de conduptor, ..... 

,',După com,S'.:a menţionat; penUtI . Corectareaseetiuniisepoateface 
alcătuirea . miezuluitransf6~matorului foarte uşor,. mArindsaumicşorând 
s.e. 'fdIOS .... ·~ ... sc .. c.elm.' .ai f.r,. c.v.e.'n~ .. lt.O .. ·.'I~.le d .. e. adeevat'grosimea pachetului·de ·toje 
tipul Ei',,", .l{fig;3). tnliterăturade (deci nun'1ărul. tofelorutilizate). Iri 
spepialitate, aceste tofe se cla$ificăt:f~ practică, se va căuta, pe cât posibil, 
rarl('Îul Ipr, înfunctie.d;6'anumite ca forma sectiunii b x c.să fie aproape 
baracte.risticidimensional~r ~xi·şt4ha pătrată (b::= 'c),deoarec~Înacestcaz 
nornţmc1atoare c;:are. uşureazăc\':mult lungimea. unei. spireva fi" mi,..imă 
ala:gerea tipului dorit. şI ',oalcul,ul pentru secţit:Jnea dată.$eface.astfel 
ttan.sformatorului. . .i ',' .' ..... ':,;,(, eC0rt0mie de conductor şi, totodată, 

In. privinta 'pachettJlui ·.de.·lo,le, se . reduc pierderile .de ,energie p~in 
eQ·"ştrt,lctorul.t~e,buie . şă Ilfbu.n~~~~ă căderaade t~msiunepe,re~istenta 
ddtlă caracteristIcI esenţlale,$I'sf1offle chimică a. tnfăş..,rarUor. ··Pe· .dealtă 

'. se~ţiu'nea miezului şidimensiu,niJe parte,atuncicânQmiezulprocuratare 
,Jereştrei" (ev.ident, 'sep,9'S1Il'lJ'rye şi carcasa. gata '. confectionată; 
oânoscută:natura materialu1tiidirîţafe constructorul amator ,ilpoatefotpsica 
sunt confecţionate tulele,/:'fii;' 'Ca~ul atare, .chiardacăsscţiuRea sa este cu 
nostrt:JtabJădefier,;smclu)~:;,~e'" 20-30% mai maredec~t valoarea 
mlezului,.- S" se obtÎne i' :1n . '.. .. dcaloulatâ, . . 
grosimea, C a pachetului de ,tole cu .... J , '. • 

făţimea b a b~nzii.· centrale. di" .. tola E .CAtCULUL' lNFAŞUflĂ81LOFl. 
(fjg.,4).E~ptimâ,!dt:J"i pecLşt~.e: ... ~ ln . '. .'. .' . 
~entll1"letnlJ ~ectn.mea Srez~ltă '1n/ La. încePut s-aarălaf că raportul 
centimetrj'pătratL. '.. ..' ' .... "i' \ .. ' tEmsiunUor di.;tprjmarşj.di"s.cund~rj 
, . ..cunoaşterea:~secthJnW't'este U1 : Uaresteegat cU,JCilPortuf' 
obligatorie,deoarece put~ţe(t~aximă numărulul.de Jsp,re din.. .aceste 
pe care o transferă. (dmprtmar in'. infăşurări: 
s.ectJndar) un transformatoroeste 
dependentă ·.qff: sectiurt~ş~m,i.e!tlfui, 
Pentru,mateJlalele ..... f.eromagn~tice 
dbişnuite{tabfă de fier ~siliciu):ac~astă 

. dependenta,sepoate'~xprima prin 
relaţia. apr.oximati.vă: 

VP1····· '::';';"\ 

unde. Ş seJ~ în 0012 f la{; P {;(~o(t~tea 
m~Ximâ'total~' dinprimar);tn,~ştis;u; 
ln.volt*ampen. . '1, .. '\.',.: 

,Atund .. când miezţJl . ni~gna:ţi~l. fitşţe 
reâlizatdinţoJe de". cafitat'inferiQară 
(t~bl'ădin 'fier:sau . o.teleAIIt)', tn 
re)~tîa· .p,recedEmtăsEf' r, .\d.t.lce.un 
(Z'oef'icient . ..I.i sup'ra:yhitar ,,;)1 de 
ptoportfon~litate,cu' vaf6rt:;cup1'inse 
Intre. 1,1 Şl 1,6: 

s= (f"t .... 1~6)vrr; 
Cealalt~caracteristică esentialăa 

mielUlui - fereastră·".reprezintăspatiof 
,,--goi care rămâne, după îmbinarea 

pachetului'qe tole,' între braţUl centrat 
. şi . unul. .•. tim ..•... bratele "'Iaterale: · .. ale 
miezuluLbato[e d.e tip ~.+lexist~ 
dou~t~re'st,aJ,f:)gate,de ,oparte'şid9\ 
cealaltă: . a .~f~:ţull:J.t .. ,,9;e;nt!~!:,;t~Acest 
spaţiu,gol:.a.lmie~ufurva fr ocupat d~ 
cai:easa transformţitorlJlui" pe care se 
află înfăşUrărHe .bobinelor dfflprimarşi 
'secundat '. .' '. . ' .... '.. . .. . ,: .' 

Din1ef1~j~f'ile \ i fereşţret ··.se ... iau .. în 
consideta:redupă ce'}~~a termJnat 
calculul înfă$urărllQr JnVt'tlărulde spire 
şi' diametrul'cpnduotoar:$lJor), bentru a 
ne .asig:ura că, bobtnl9l~ . rezultate din 
calcul .înoa~pe carqasa.Aşupr'~· 
,acestur .' aSl'ect vom reveni ,Ia 
momentul potrivit. '.. . ... 
'. . După ce am .' sta~ilit,secţiun~a 
minimă S 'amiez;ufui necesar (puterea 
Prînprimar fiind calculată anterior); 
ne vom. procura pacHetul \~~ tole 
corespunzător.' Trebuie .. săav,erh grÎj~ 
ca secţiunea să··nu .. fiein··nid. 'LJnca~ 
; mai·· micadecE\t valoare',tE2ult.tăi qi~ 

\.calcul; pe. de . altă part~"{:;@f~s.ecţiune 
multma.i mare va aSigura fu~ctloharetil 
corectă, a . transforma~qrtJltJ,." dar va 
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~. ~ 
U2 = N2:: \ Atunci când secundarul conţine 

S-ar ····pare.· ... a,"la prima.' vedere, ea mai.. multe tnfăşurări separate, 
t . t'... tr' 'f . d numărul despirese calculează pentru 

pen ru a~. (salZQ O' ans ormate.' . e fiecaretens. iun .. e în .. part ... e. '. De. B,xe ... m .. * teosl,une,. de 'a lj'11a; U2 . p.utem',fua . 
oric~' r,~reph~. Cle .val:orl,pen'tru plu, pentru un : miez cu secţiunea 
nL/măru· a, spi.te Ni fii N2"espectând . S ~= :qcm2);'av~m ~ =~= .5,'5 spirel 

, raportul,dorittn .. r~<1 itatalu9ruril~·n9 va.· .. tt., ... Pe.rit .. r u a în. fă. ~ura.re se. cunda ... ra~ 
st~u .aş~1 deoarece' unUi anUt'filt Vi 

ţltima~;.ge.·. spira, ·.,.nuiL.pute'11'l care trebqiesă .debitezeU!, :: .30·:V, 
VI!'. ţr.e ... ·dl.".' .. a.'I'.Q.r ... i. <?e ... v .. ' .at.o. a.,re ..... de ... t. a ... 'n. s ... i.une. vom qobina in total N2 = 30 x 5,5=165 

. Mal· precfs,pentruun't\umărd .' de.sg:~erienţa dovedeşte' că in Ca~lJl 
spireexistăo;!imita m.xim~~Hen ".. . ii unOr rnf~şurări.,secundarecaFe 
ce.poate fiprelu,"tl .. şi.ttâ.,s19'rr,tttitl..în deb. itea. za ... ,cure.nti mari, num. ăr.UI de 
canditir.butle'·de·r~rf€fatnent .. şi;!de . . It t b' - f' . t 
$igur~ma.'f?~ra .~·.Jnţr~;Ja·);detam sp,re p~ vo .. es e·. me .. saIe. majora 
te. oret.le. e,' . vom .. ·.m. $n10.:.:.1'\ .. a ·d.o .. ·.a. ri că cu. S~'O%fată·de pnmar, pentru a 

\\1 compensac'derile de 'tensiune pe 
această 'restricţie est .\' 'm"usă· .. de rezist*iJl1ţatienola a conduct,oarelor de 
con . de magnetîz' a,miezuluf. bobthaj~ 'Fără. a faoedin această 
tr.,ns ato,rului{indu . .tiCă observatie\o regulă . generală, 
din'1miez depinde de. ~um.. .pire ~onstr(;Jctorul' amator ., poate aprecia 
di.nl urarea .primarăi: de.cur~ntul singuridelaca~la qaz,solUţia optimă, 
câre' ate .acEtastăftnf~$urare"de pe ... baza experiente.i· pers.onale 
dil'T'tensiunite·. ştde cafitatea·.mieztJlui acumulate.' . I . .., 

magnetic). .:' .., ..... ' •. '...' Următoarea etapă a. calculului 
'"Pe,. fi.za experiEfnt~j'practfce consta în stabJ/irea diametrului minim 

acumulate. . privin« proleotarea .•. $,i al'condtictoareldr de bobina],!n acest 
e~pjoatarea .ţtanşfor;maţo.a.fe1qr, i s-a scop, se vor determina fnprealabil 
.ajvt'ls )aoralatle.erop .. r,lc.ăfo:art~ valorUemaxim~ ale curenţilor din 

. slmpl~ ,pentrudeţ"r,mlf'\areanum,rulU/ primar şi. din secundar .. Uneori aţeste 
de splr~pevolt: .. , .. . . va.locri . se cunosc . dinainte,din 

.. , .•.... ,5 _.··5 __ .· .. ·, .. · destinatia.tr.ansf~rmatorului,alteori se 
---.;. cunosc .'. initial'" ... puterile . maxime 
~S necesare •. curentii calculându-s.e pe 

. Î~ .... ·ap~aşt~·rel~tie~.$ reore-ţintii . baza relatiilor; 
sectlUnea, mle.auiui .(In cm2) , , n.," 11 :==~. 12 = ~ 
numărul des . "}(()ltiiarnum~ul Oi' U2 
55 este o t~rtt~~mpfrfCă De exemplu, dacă primarul 
aproxim_t,vă';care 'deph1de .de urmează s.a fre alimentat de la retea 
cant.a .. t.eamiez .. u.lui.· .. C .. o .. n.,.s.ta.. n.t.a.p · •.. ().a .. t.e ... f.'· CU,· =·220.V)$idaCă putereama;l,dmă luatC\SO in. cazul, tolelor din tabla fn' primar,re;zultată . din' calculele 
de' fier. .iu,. având ovafoare,d$ 55- precedenteJ este P 1 ::: 1 OOW, curentul 
SOpentrumaterialele: magnetice,' <::fe maxim din. mfăşurarea primară va fi: 
~atitate Jriferioară(tab{,~ODr$nuită . de 100 W 
.flar etc.).. .": .. ' :'" .. ' .' ., 11 = ~.'. =0,46 A 
. . .'. Cunoseând numaryfnf<;fesplrEJ pe 200 V 
voit pentru miezuhfile.s.;.pufem acum (se p' oa. te a. proxi ma la O. ,5 A).' 
calcula humarul.. dai . spire .. dh1 . 
jnfaşutarlle transformator~fUl: 

N1 =n · tJ~; N2 = h. '02 (Continuare fn număru~ Viitor) 

• 



ATELIER 

de circa 0,09 ... 0,1 '.o, 
curentul maxim admis este d 
A... 1 ° A, atunci tensiu 
maximă la intrarea neinvers 
a amplificatorului operaţion 
va depăşi 1 V. Deoa 

Ing. Mihai-George CQDÂRNAI 

tensiunea de referinţă de ieşire 
diodei Zenner programabile 
TL431 , În conexiunea prezen
tată, este de circa 2,5 V (2,495 V, 
tipic, dată de catalog), atunci 
este evidentă necesitatea 
culegerii, prin intermediul unui 
circuit divizor, a tensiunii de 
maximum 1 V, respectiv R2, 

chema functionează Re 
principiul menţinerii, În 
tolerante cât mai mici; a 

unei tensiuni· reglabile precise, la 
bornele unui rezlstor cunoscut ca 
valoare, În . spetă rezis.toarele 
R 10 şi R 11 montate În paralel, 
re~isţor prin care circulă ~ure~tul 
principal. Acest curent se inchIde 
printr-o sarcină cuplată Între 
bornele ,,+" şi ,,-" (a se evita 
sarcinile puternic inductive); 
Practic, curental este prescris 
indirect prin valoarea tensiunii 
aplicate cu ajutorul 
amplificatorului operational CI1 A 
şi a elementului de putere -
tranzistorul MOS - pe 
retistoarele amintite anterior; 
Avantajul major al utili:zării 
tranzistorului MOS este lipsa, În 
regim static, a curentului de 
comandă În grilă (neglijabil, de 
ordinul. 4ecifor, cel -mult al 
câtorva sute de pA). , 

Tensiunea de referintă este 
dată de dioda Zenner 
programabilă DZP1-TL431, care 
prezintă performanţe remar
cabile ale stabilităţii cu tem
peratura, ale rezistentei 
dinamice şi ale preciziei tensiunii 
la bornele sale; astfel, 
stabilitatea cu temperatura este 
de 50 ppm/oC, rezistenta 
dinamică de 0,22 n, iar toleranta 
tensiunii de ieşire nu este mai 
mare de ± 0,4% (valori tipice, 
date de catalog). 

Dacă valoarea rezistentei pe 
care '. se face "menţinerea" 
tensiunii prescrise este aleasă 

II 

PSR2, POT 1, R3. · 
CI1 A - ~M358 comandă 

~elementul de' putere MOS, T1-
IRF540, prin rezistorul R8, Dioda 
Zenner DZ1 are rolul de protecţie 
la supratensiuni Între grilă şi 
sursă a tranzistorului MOS. 
Rezistorul R9 Îmbunătăţeşte 
viteza de răspuns a tranzistorului 
la comenzI de blocare a 
acestuia. Reactia negativă 
globală este Închisă de la sursa 
trarizistorului MOS, prin 
rezistoarele R6 şi R7, la intrarea 
inversoare a amplificatorului 
operaţional CI1A;.~M358. 

ElemE1nteleprinc!pale aleschemel sunt: 
sursadetfjnsiulJ8 fixăder:eferintăDZP 1-TL431; 

~arnplifi9~torul' operational,qI1A-/3M3:58; 
'-elel17eF1tulcomandat trCJnzistoru! MOS rfe putere 

T14RF5401 .... '...... ........ . .... " 
'-"ezişt()srele de putere R10şi Rtf de câte 

O,18t}14W; .. ,... " 
... potentiometruIP~T 1 - 1 kQ ~ liniar multitură. 

,..----0+Ea 

-ţ'0V 

'----'12 + 
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+ 
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+ 
scurtcircuit la ieşire, 
produsul dintre 
tensiunea de 

" alimentare. (Ea). şi 
curentul absorbit nu 
trebuie sădepă
şească puterea ma., 
ximă dis1pabilă a 
, tranzistorului,care 
este de circa .~ 20. W 
pe. radiator infinit. 
'Se impune, de ci. I 
utilizarea, pentru 
tranzistorul MOS, a 
unui radiator disi
pativde căldură 
adecvat,' precum .şi 
limitarea puterii disi-, 
pate maxime sub 
100 W. Astfel"la 
tensiunea E~=30 V, 
curentul prescris nu 
va depăşi 3A,cu 
ieşirea În. scurt
circuit:::::::} 29,7 V x 

, 3A = 89,1W.{deşi 
tranzistorul admite 
curehti dE) până la, 
20 . A). A nu s.a 
confunda cu cazul 
În care, il,. de 
exemplu, sarcina 
este .rezi;sti\lăşi are 
valoarea de 3 Q, se 
impune un curent 
de 8 Ai' i.ar 
tensiunea de ali
mehtare~ . fia, este 
de .3tl V,lnacest 
caz tranzistorul 
MOS' disipează: o 
putere P =' (30V-

'---______ ---'--___ ---'--..;...;.,....;---+--------1 '", . O,8V-3Qx . 8A) x 

Pot~nţipm~trul semireglabil 
PSR1 şi grupul derezistoare R4 
şiR5~u.roJul . de reducere a 
tensiuniid,9,. offsel,Goroborat • cu 
rezist9rul!R3(car~ face ca 
tensi~n~\aminimăclfleasă de 
cursorul" potenţiometr'uilli POT1 
să fie' mai' mare" de QV, circa 
10 mY). 

Din potentiometrui semi
reglabil PSR2 se reglează cu· 
rentulmaximprin sarcină la 
10 A. 

Tensiunea de alim~ntare a 
întregului. montaj este cuprinsă 
Între 8 V şi 30 V; Treoure:făcută 
remarca asupra alimentării spre 
valoarea maxima şi cerinta de 

. curent din sursă: În regim de 

TEHN/UM - ianuarie 20'00 

x,8A = 41,,6W. 
Câteva lucruri 

importante trebuie 
mentionate .referitor 

la potenţiometrulPOT 1: este 
componenta ." care, ..••.. alături de 
sursa de referinţă şirezistoarele 
R10 şiRl1, dă. stapilitatea 
cu~entului pre$cris şi, mai ales, 
preci.zia (rE)zoluţia)9u care'~ste 
fixat acesta. Ca atare, ". este 
necesar a se folosi un 
potentiometrubobinatrnuftitură 
Împreună CU mecanismuf său de 
antrenare a cursorului şiindicare 
a poziţiei În care acesta se 
găseşte. .' De obicei, poten
tiometru! efectuează· zece rotatii 
de,la un capăt laCJ3fălaltalc;ursei 
sale, iar mecanismul deindicare 
cuprinde, Între două diviziuni, fie 
1%

, . .... fie .2°/0' dintr-o rotaţie 
completă (respectiv, 19 mA sau 

20 mA). Abaterea de lavaloarea 
prescrisăeste, În general,mai 
mică spre capătul superior al 
intervalului de curent indicat de 
mecanism .. 

Reglajele fQoritajulUi 

1 .R~glajurde capăt de scală 
- maximu'm 10A. 

Se fixează la capăt de cursă 
potenţiometrul. multitură POT 1 şi 
se scuttcircuitează ieşirile ,,+" şi 

,,-" cu un arqpermetrudigital, 
clasa de preoizie mai bună. de 
0,5;. se ajustează poziţia 

potenţjometrului semireglabil 
PSR 1 pentru ca ampe.rmetrul să 
indice valoarea de 10 A. 

2. Heglajulde cureIit minim 
10 mA(sau 20 mA). 

Se fixează potentiom~trul 
multitură POT 1 la o divjziune 
peste valoarea minimăO,01 (sau 
0;02) şi se scurtcircuitează 
ieşirile ,,+" şi cu un 
ampermetru digital; s9",ajustează 
poZitia' poten{iometr4Jui 
selJ1ireglabil,?SR2 pentruca 
amperrrtetrlJl să indice valoarea 
de10!mA.(sau·20 mA). ' 
. O varlal1tă de reafizarea 
desenului cablajuJui imprimat 
este prezentată în figurile 2,,3 şi 
4~ respectiv' desenul. de găurire 
văzufdinspre'cablaJ, .desenul'de 
cablaj şi deserlUl de ,amplasarea 
componentelol". Toate desenele 
sunt realizate la scar~ 1 :1. 
Traseele, reprezentate Îngrpşat 
ttebuieacoperite cu un strat mai 
consistentqe aliaj de! Iipire, 
pentru ase evita r.iscul· de 
exfeliere latrecer-ea <unor curenti 
mari prinsarcină. -', , . 

Pentru durate de utilizare 
s'cuttede până la un .. minut, 
montajulfuncţionează j şi! .Ia 
curenti mai mari de 9·A. .Pe 
durate mai· mari şi la un ... curent 
de 10A, re~istoarele R10;şi R11 
sunt suprasolicitate În putere" cu 
2 W, existând posibilitatea de 
ardere a unuia dintre acestea şi 
ieşire din functiune a.montaJului. 

II 
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Având fn vedere calitatea slabi a tipartllui, ceea ce a flcut ca schemele. 
publicate fnnr.11/1999 si nu poatlflcltite,·republlclm schemele solicitate 
~râ~d . scuze cititorilor· - deşi vina nu cu· nimic redactiei. 
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stâlpi de metal 

imensiunile din desene indică. lăţimea bazei; de 
2 700 mm, şi lăţimea şemineului propriu-zis, de 
2 320 mm, dar ele pot fi reduse (după dqrinţa 

constructorului, În funcţie de spaţiul Încăperii) fie prin 
renunţarea la corpul din dreapta (lat de 550 mm) şi, 
deci, la ultimul stâlp (lat' de 190 mm), fie prin 
reducerea proporţională. a tuturor dimensiunilor. De 
asemenea, se poate renunţa la coş. 

Materialele necesare sunt: cărămidă;. nisip; ipsos; 
aracetin; benzi de tablă groasă de 1 mm (sau plăci 
prefabricate din beton expandat BeA lungi de 1 390 
mm şi altele, lungi de 740 mm; trei scoabe 
ornamentale din tablă de aramă sau alamă lucrate 
după forma şi dimensiunile din desenul-detaliu; 12 
şuruburi (pentru fixarea scoabelor); tablă de. fier 
groasă de 0,2-0,3 mm (pentru coş); folie de material 
plastic de mărimea suprafeţei bazei şemineului. 

Constructia se face din lucrări de zidărie, dLipă 
formele şi dimensiunile din desene. Realizaţi mai Întâi 
platforma de pe podea (1) din cărămizi aşezate peste 
o folie din material plastic (pentru protecţia duşumelei) 
şi legate Între ele cu un mortar obţinut din ipsos 1 kg, 
nisip fin 1 kg, aracetin 200 g, apă 800 mI. Peste 
platforfmă, construiţi cei trei pereţi verticali de 
susţinere (3), tot din cărămidă. Deasupra acestor 
pereţi aşezaţi benzile de tablă groasă de 1 mm sau 
plăcile prefabricate din beton, pe cele lungi peste 
partea din stânga, iar pe celelalte În dreapta, după 
cum vedeţi În cel de-al treilea desen, apoi alte două 
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partea superi'oară a figurii, 1, 
'Că acest şezlong 

rezistent este alcătuit· din ,23 
de' tipuri de' piese din material. 
lemnos, plus şurub,uripentru lemn ' .. 
şi câtevaşarniere(balarnale): 
Poate fi folosită cherestea .. de 
răşinoasesau salcâm. 

Desenele cu detalii prezintă 

'amănunţit formele şicotele tuturOr 
pieselor lemnoase, precum şi 
modVI de asamblare. Se va da 

i atenţie prelucră,riil ' corecte ~ 
. capetelor ,pieselor care vor, fi 
Încaşt(ate În a.ltel.e, astfel încât 
acestea să se'Întrepătrundâ putin 
f()rţat. ,Locurile de Îmbinar~ 
(scobiturile)' vor fi unse maiJnt~f 
cu aracetin, Este de· remarcat 
faptul că; multe dintre piese' au . 

, forme curbate,.caresunt rnaidificil· 
de realil'atde c~t(eun amator 
începătQr, .deV 'aceea •..... le 

'; recomandăm acestora să le 
'prelucreze În ·Iinii drepte, de pildă, 
pe cele>numerot8,:te(1), (2), (4) 
;;9ţC'.'}M0bila rezultată, :vafi ,mai 
':\~~lÎh'erg9nomică1,dar Vei de\leni 
.9pM~o~~,·totUŞi, prin acoperirea 
.~p{lţ?rului.şia părţii de şezut cu 
'perne lucrate .' din burete gros de 
·40 ffim, .. învelit În pânză de saltea 
'~~~,stofă ,decorativă.p~ntru 
m'obli~Iă. la terminare~ fucrări,i, ' 

'iş;~:longul.hu .. va .fi.~opsit! ci doar 
at'sperit cunitrolaq. in~ol.or. 

:II!1&I":,r~hcfp\rideCărămidă,pentru a 
r.ealizaplatforma . (2). Tot potrivit 
d,(3taliilprindicate aici ridicaţi, din 
:S'~r?l11idă .' şi mortar, partea 
Jhferrdarăa coşului (În formă de 
trgnţhi pe piramidă), continuCită 
:(~y~ntual) cu, . urrcorp Iqcrat din 
,fa:?Iă:subtireÎndoităîn formă de 
!:4';';F{xaţi;cuşuruburigroase,cele 
~fr~.i.sc()abe . decorative. 
;·:~.'.lq,ată, constrUCţia din. cărămidă 
!~~W~deaparentă. (Ia vedere), cu 
rqsţtirilerespectiv'e ale tencuielii 
~.i·ry: ~:rndrtar ,uşor adâncite (scobite 
faproXÎ~atiV 3. mm). 

i,:rE5.RrvluM -ianuarie 2000 

în desene, corpul central 
(şemin'eul propriu;.zis) apare 
finisat ' .. cu maferial "h3mnos 
(scândură, pal sau 'placaj lustruit), 
formulă care poate fi întrebuinţată 
n~ma.i ~tunci când în şemirleu fiu 
se face cald deloc, ci se introduc 
doar' (în scop . decoratiV) lemne şi 
tăciuni Între care ~eascund,e un 
bec electric. Însă,dacă în spaţiul 
din stânga·&se aşază un .. radiator 
electric,' toată.' construcţia va 
ră,mâne aparentă, doar coşul 
terminal din tablă se vopseşte 
(deşi. se poate renunta la el). 

Finisarea construcţiei se face prin 
curăţarea cărămizilor Cl). o. perie , 
de sârmă sau din pai de mătură 
(pentru spălat scândură) şi,' 
e,verttual, . prin vopsi rea. În al~) a 
rosturilor dintre ele ou alo de zinc 
amestecat cu ipsos; aracetin şi 
puţină . apă. După dQrinţă, 
cărămida l poate. fj . vopsită cu un 
amestec omogenizat obţInut din: 
praf de cărămidă 850 g, Iitargă 
150 g, u~ei de in 1 kg. Vopseaua 
acea.sta se întăreşte în trei-patru 

. zile. . 
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• . t! LEb-ulluminea.z~ În intervalul aproximativ 
u.U= 7,6 -::9· V 9-10,5 V 

enslunea la. bornele bateriei de' 
acumulatoare auto' .. "'pe .. care 
este. bine să .. o . cunoaştem 

aproximativ ln.orlcemoment; pentru.a 
nu aveasurprize.nepl,ăcutela,drum·, 
poate. fi "supraveghe,ată" .·continuu\ 
simpluşieficientcuajutoru 
indicatoruh.licu t.,.EO~uri· descris .In .cele 
ce urmează. Având un eonsum redus 
de curent ( ţirca 20 mA) ,j~dicaţorul 
poate fi lăsat in. funcţiu.,e permanent, 
bineînţeles. cU',exceptia cazuritorcând 
maşina nl.l este. folosită mai multe zile . 
la rand. /,...... . ' .' . . . ...... \ 

Varianta, propusă:este de.tipul 
"punct" lumInos, atHcă ·,,;·spre 
deosebire de cele. .gen'lbară~' 
luminoasă - în permanentă. va ilumina 
unul singur.dm cele.···cinci·LED-uri 
preVăzute" În funq.ţie de (jomentlj11n 
care se .'afIă ·În .·momentLJI respectiv 
tensiunea. baterlei.ta varlaţiatensiunÎÎ: 
într-un sens. sau. altul, .' ,;punţt~I" 
luminos se depl,aseaZăcotespunzăto~ 
mai .p.reciş "flJge'~spre' dreap,ta'\ câna 
tensiunea 'creşte, respectiv spre 
stânţ)a câ:nd.tensiuneascade. ' 

Pentru ci baterie auto cu teflsiul1.ea 
nominală.de 1,2 V ,fşi<cu~tenshJl1ea, 
maximă de circa ,14,4 V), putem alege 
ca plajă totală·. de .... interes"p~Titru 
indicator interva.lul aproximativ 7,5,\/:;' 
15 V; pe . care. îl 'împărţim, În cinci 
domenil.distincte de inCiicare,fiecăruia 
fiindu-i afectat un LEO,astfel: 7.,5V~9 V 
!LE01); 9 V-10,SV (LE021

b
' 10,5 V-12 

V (LED3); 12 V-t3,5 V(LE 4}şL~13i5 
V-15 V (LED 6). Aeeastă divizare se, 
realizează cu ajutoruldiodefor 0.\ 01 ~ 
08, conectţite Înseri~ cu ultima celUlă, 
deiridicare, R9 + LEp5,labomefe 
acumulatorului. Primadiodă (0*) este 
o' diodă Zenner. sau 'ungrup serie de 
diode de referinţă în . direct, având o 
cădere de tensiune internă de. circa-S.a 
V lawfl curtlflt de 20 mA. 01-DE3,SUl1t 
diode redresoare cu· siliciu (1 ~4001: 
1 N4007),softate pentruocă.der~dEi 
tensiul)e de circa 1,5 Vpet perecn'l 'Ia 

, aceiaşI curent de 20 mĂ. In partea de 
deasuprasohemei. sunt indicate (cu 
săgeţi punctate) tensiunile maxime; 
pentru U = 15 V,. în punctele 
Intermediare A, S, e,o şi Eale 
divizorului, iar jos, sub fie-oare celulă de 
indicare este notat domenil:Jl 
aRroximativ al tensiunii. U Rentru căre • 

\ ' 

(t" care)vailuminaLED-ul'respectiv~ . 
Cl.Ilorile·celorciTicÎ LEO~uri nu au 

fost ,alese ,tntâmplător: pentru., starea 
de încărcare .a ·bateriel foarte 'b:ună 
(le05)şi 'bun$. (.LE04)ş.,a. ales 
culoarea verde,situaţiainterroediară 
de atentionare (LEO~) a 10st marcată 
prin., galbenl.,iar "cazurUede . avarie 
{lE02 . şi • Lt:01 ) ,prin t()Şu.,.. tir, . , 
interpretare.a· este orientativa. '. iar 
discutabilâ. tn ceea. ce priveşte" imitele 
de' dernarcaţie .. · tntret;tar~ 
l'acc~pţabilă:" şi ce~ ,lIl1eac~~ptabiJ~" a 
oateflet, Oricum, trtformaţla .tn,\sme 
este deosebit d~ utilă -lOcepâ'M' chlar 
de ,'ia adionarea demarorUlui~;(~ând 

. i"dicatoruf . o~ poate. ·avertizâi. aSupra 
pericolului de a 'rămâne liitlpaflă:~:~e 
curenţ. ., . ! ..... . . " .. i 

,',f'~.ntr4a· . Urmări fUnctiQ.~âr~J1 
montaJulUI, . sa .presup~"erţl, ' ". pe 
diodele,~in div-izoravem c~ţJe:tt~ 
tenshi.,e meotionateanteriţ)t.~· ,' ....... ' ,: 
când tens,iunea'O "8.batetiei est&"p'~ste 
13',5 Vi căderea . total! pe grO~ut)f)"i 
D1-08 va fi de ciroa5,8V ... 'S;)('Oi7ŞV = 11,9;1s,...difere"tafiindaplicatilceltdei 
R:9 + Lt.'J.)Ş. Astfel, LEOS vailumin~ QU 
atât mai intens cu cât U.este ~~,UF~lţ~l 
sting~ndu;:se' " pracfic .. ,,' Qom ,e 
vecmatate.a.; pragljlUi Q \ .. ~i:l3,9 Yi 
qetelalte ... ' "patru ". UEO"urr·;\",~~ c:sunt 
comaf1datefiecare.deQ~te\ ' un 
trânzist()r .(T1,·T3, TS,re~~tiy.Tn 
polarizat tp conducţie desatW!, .. ;,:~~ 
câte o rezlstentă de bază)15;. 
respectiv R7). Fiecare din ' 
LED-uri se va aprinde, deCi 
momentulJn ,care tensiune~ 
pragul inferipr al domeniulUi, p 

IÂ creştereflinq.Problemaşs 
putin II~ stingerea acestor. .... . ti, 
motiv pentru care Jiecajte\"~eluta:' 
indicatoare'a,fost echipată 90. câte,u~ 
aldoiltla tranzistor (12',.T4, T6i\ T8), ou 
menir~a id~~-I. blocapep'rtm~1: ~ţ\NnpJ 
când tensiunea 9.fÎnoteşte~e"f1<;atln$ 
pragul. . SJJP~f:tOt ' . ~!... ci:om~tli~tI.Ji 
respectiv .. In.ac~st~p, .... tru 
tranzistoare de .blocare sunt. ..... " .te 
CU' câte un., divizor ajustabil1if'de 
Qolarizare a baZet,' {trim,rete, Pl/'P2; 
P3, . respectiv \ P4), aiimentat:·ijin 
căderea d~ . tensiune . pe: urrn€ltor,td 
dUCle. t ,de. d.iO. de • (0.,1-02,0, 3,.O~.~, p~,; 
06, respectiv 01-08)...,::.> ."" '.' 
. ,. Singura. problemă, .. ramâne,' deci, 



ţMmenul .. pentru . efectuarea .... primei 
!nspactU tehnice se socoteşte' de la 

'f,~.:;' data primei Tnmatricul~ri, 
utm~toareainspectjeurmâ.nd .a ,fj 
efectuată ţinându-se seama de data celei 
ph~~edente .. Autovehiculel~ din clasa 1· se 
~'Upu'n p'r/mei inspectii tehnice periodice 
~~p~ un an dacă la data înmatriculării au 
ţCf~t~noi.. ' . 
;:.·~,:,,,9peratiunUe de inspectie tehnică 
~'iii>,~ică se ~xecută În statii auto.rizate, iar 
QeMficia.rii trebuie. să Jie atenti la 
etectuarea lor, deoarece au fosteazuri 10 
Gat. diferite ateHere au efectuat v.erific:ărişi 
au;:etlberatad'everinţe fără a fi atesţate. 
~teJii~]ale autorizate de RegistrqlAl;ItQ 
Rdman au . o ·ci.otare strict determin~, 
pet,ş9llal a. cărui competenţă a. Jos~ 
mtiJt4yos v.e,rrficată şi tolo~est .otehnPlosj~ 
~p'i(3tPE!mtru aceşteop~ratium,p~re .se faţ 
t~(~;> ~:demontarea subans~mbtt(fţU.Gf 
v~t1i§i)lului. R.olul acestor inspectii est:e~) 
a~.comstata dacă .autovehicLllul.QO:respul1d~ 
dth' ,p:tlinctul de vedere al siguranţei 
~frq.l!I~tiei .şi al protectiei: meq1vti;l.i, nefl.ind 
'~h'p~r~eol st~adaL 
:''''~~~Cer. rare ./seprezintă lains~til1:e 
te:hdi(:.~ periodice mai trebuie săşţiecă 
·est~·i!'\.~c~sar.ca vehiculul să ·fle. cţtrat"cu 
QQt;trth~complete, inţlusiv triynghiul' d.$ 
. avafie"tru$a ·medicqIă .. şi ·centurile.·(i,e 
sig~,rcartă ,omologate. 
:.!G·Y0n'lîncepeprin a expune .ptanulde 
{):per~Uwiicare. se ·execută1n ... mod 
o~tg'~ţdriu la clasa 1, carecupriMde 
ihot~9icf~tele,'",opedele . şi remorci1e 
,~aâ'~9ra, 'aţrăgând atenţia pa/Grce 
urmeaZ'~.să'se prezinte laate~hm»e 
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auto!i~ate să efectueze inspectii tehnice 
pedodice asupra defectiunilor care pot' 
faţ9ca autovehiculel~ să fie respinse, Cu 
(aJau 'fast notate defectiunile care trebuie 
să tie remediate imediat, iar cu (b) cele 
careppt fi înlăturate după 30 de zile. . 

. tvro.tqru/: Pierderi debenzÎnă (a). 
Pi·erderfc;te ulei; fixare (fefectuoasă a 
elem~nt~lor care compun trasevl de 
evacu!i~e ·.el gazelor,. deformări importante 
ale .,ace,st.or elemente, neetanşeitatea 
circwitulat de evacuare . (b). Lipsa unor 
componente din sistemul de evacuare a 
9,âielo"'!J~). Suporturile motorului fisurate 
(a) sau strânse incorect pe cadru. (b); 
anexe ale motorullii prost fixate (b). 
, Cal!iiu~' Fisuri ale elementelor cadrului 
(a). Fixaţ~a defectuoasă a· dispozitivului 
de;:cu,pt~repentru remorcă s~ufolosire~ 
u~Ui9isp.ozitiv neomologat, fisurat sau cu 
9f!)for'n~:~t:,importante (a). Deformări. are 
qadrul.ulşj strângeri defectuoase (b). Lipsa 
cricuJ.lJi( ~1' sau functionarea ori fixarea .lui 
det~Cta~â$ă (b). 

FiJfc;I din· fată: Fisuri ale' coloanelor 
furcii(a)' gri joc anormal' al furcii lncadru 
{b},' 

Bascula din .. spate;: Fixarea 
delec'tu6asă 'a basculei sauffsuri ale 
e~dtul.u,l 'ei (a)~ Jocuri . anormala in 
articulatii,$clU bucşe uzate (b) . 

',' Tr;j,n$misia: Schimbarea dificilă a 
trept~lor '·ge viteză sau' blocareainfr-o 
treaptă{b~,. . 

Rotile;',J:ante fisurate, tăieturi profunde 
pe: banda de rulare sau pe flancuri, 
a-nVelope de dimensiuni 
necorespunzătoare, prinderea incorectă a ,. 

rotilor, joc anormal al rulmentilor de roată, 
blocarea rotilor la încercarea de rotire 
liberă, uzura neuniformă' a anvelopelor, 
precum. şi adâncimi mai mici de 1 mm ale 
profilului (a). Jantedeformate sau sudate, 
spiţe deteriorate sau lipsă şy presiune 
necorespu.zătoare în pneuri (b). 

Suspensia: Amortizoare lipsă (a). 
ineficiente, cu pierderi de lichid sau fixate 
defectuos; bucşe uzate, suporturi slăbite şi 
articulatii cu joc excesiv (b). 

FrâneJe: Cabluri, conducte sau 
furtunuri deteriorate, cu urme de frecare 
prin contactul cu alte organe sau 
improvizate; lipsă sau pierderi ale lichidului 
de frână; frâne cu eficacitate redusă (a). 

Instalaţia electrică: Lipsa ori ieşirea 
din functiune a claxonului, a luminilor de 
drum, a celor de întâlnire, de pozitie, de 
frânare, de semnalizare, de iluminare a 
numărului de înmatriculare, de semnalare 
a gabaritului ori lipsa catadioptrului (a). 
Fixarea incorectă a elementelor instalaţiei 
electrice, a organelor de iluminare şi 
semnalizare; cablaj cu deteriorări sau 
reparaţii improprii; lipsa sau functionarea 
defectuoasă a luminilor de drum, de 
întâlnire, de pozitie,de frân~re, de 
semnalizare, de iluminare a numărului de 
înmatriculare, de gabatit, geamuri 
dispersoare lipsă, sparte, de culoare 
neregulamentară, neomologate sau 
impr()vizate, abateri de la prescriptiile 
privitoare ia luminile de drum şi de Întâlnire 
(pozitionare, . puterea' becurilor, culoare), 
scurgeri de lichid din bateria de 
acumulatoare (b), 

Ataşu/: Fisuri ori fixarea defectuoasă a 
cadrului (a) ,Fixar.ea defectuoasă a 
banchetei, deformări (b). 

Diverse: Lipsa oglinzilor retrovizoare, 
placa numărului de Înmatriculare 
deteriorată şau montată în pozitie 
incorectă (a).Coroziuni avansate şi 
deformări ,il1lportante ale elementelor de 
cadru, aripllor, ·ataşului (b). 
. În Înoh~iere,trebuie atrasă atentia 
celorint.eresatică .. lJu se acordă viză de 

. inspectied~că .se constată neeoncordante 
lntre 1nscriswile depe vehicul şi datele din 
.certificatul de înmatriculare, dacă există 
dovezi de modificare a seriilor, când 
placutele ele .. identificare. sunt prinse cu 
şuruburi, situaţii care trebuie să fie 
remecHateoupă cel mult 30 de zile, 
operatiunile ·făcându-se prin Registrul Auto 
Român şi Serviciul de Circulatie din cadrul 
politiei locale. 

În numerele viitoare vom pune la 
dispozitia cititorilor cadrul general În care se 
fac inspecţiile periodice pentru vehiculele 
din ce.lelalte două clase, a It-a şi a III-a. 

m 



Ing. Nicolae SFETCU . 
(Urmare, din numărul 11 /1999) început şi înainte .. de' eliberarea 

tichetului, astfel încât un utilizator nu 
4.2:. Autef1tificareaÎn sistem poale avea tichetul altuia. 

Kerberds In concluzie, modelul menţionat 
aici demonstrează cum tehnologia 
CEP. poate asigura procedural. un Într-un mediu deschis distribuit 

computeriz~t (MPC); o· staţie de lucru 
nu' poate ·fi d~ .. Încredere .în· cazul 
identifieării utilizatorilor. săi; deoarece 
'statia de lucru nu poate, fi .. localizată 
Într-un mediu bine controlat şi poate fi 
departe deserverul central.. Un 
utilizator p(?ate. fi un :intrus care poate 
Încerca să 'atace sistemul sau.poate 
pretinde că este altcineva,pentrua 

, extrage din. sistem informaţii la care 
nu este îndreptătit Pentru a proteja 
sistemul de atacuri prin' ... "reţea la 
distanţă, trebuie să Se ia În 
considerare un mod specific de 
autentificare" 

Kerberos este undl, dintre 
sistemele. care asigură. servicii de 
autentificarei de nivelul.·Jreide 
încredere pentru. utilizatori . pe, Uri 

sistem. .... ' 

4.3. Controlul de acces/a sistemul 
de operare ' 

Controlul d.e acces este una 
utilizările '., impdrtante ale toh,nf'llnnioi 

CEP .. In aceastăsegtiune 
cum să controlăm accesul"'I'''AI~!I~~I;;;~,',{ 
de operare într-un COrnOI.ltel(oE~tst)naJ 
folosind CER 
lui Paul şi 
lucrarea 

" mediu distrib~jt pe retea. In pnncipiLJ' 
când un utilizator sau un clientsoUcit~ 
un acces la un s~rviciu particLJI?r:(j~:"a 
un server"ellea tret>uje.s~>,obţÎnă.;lJn 
tiqhet sau' un .. cont·,de.l:asery~rul.de <oE~tsdihal ..,.." ....... ""',.,._.""'. 
aut.entificare .' .. '. ' .. KerberoSj ...•.. ($Al .. · 
Uti.li~·atorur prezlntăaţunpi:,9pnţL!.' 
serverullJÎ·. ,de .... eliberarf3 ...... ~,·'.·tjc~etelpr. 
RezL!ltăcă . utili~:atorul.poate .soli9lta 
serviciul ,folosind .' tichetul, .. ,.serverului. ' prolbletrn~l$~isE~Jl!lra'l(e2~e. 
Figura·3.gescriead3~t/prQt@pdl de La ·· .• ·tntrQ(1.\Js· 
autentificare.· .... . ............ verificare .~. intetoritătii 

Având acest protocof~ .. serverul SVIB)~ . care . tolc)Se:ste 
poate fi securizat,. oferind servicii +O""I"\I"\If'lNi~ GEP pentru, a 
clientului, corect, care este înqreptătit de operare. Ideea 
să aibă acces. Aceasta' pentru că este aceea ,c0r'lform ,căre 
Kerberos.a. conşideratcă. numai computerul~gazdă e~t~ detapt.pootat. 
utilizatorul corectpoate fofos.icontul, de pe un CEP sau necesită I r'lform ati i 
cetlalţi neavând parola .pentru a-I crit ... icede,la cartelă pentru/a. cO.,m., pleta 
descifra. Rezultă că un utilizator poate secvenţa de qootare. Deci, chiar tJacă 
folosi contul altuia. DeSi, utilizatorul nu un atacatorpoateaccesanivelulJizic 
poate ~ .. autentificat lnetapail1iţială. Ia un hardware, esteimpopiqil de 

Astfel, o persoană poate obţine mentinut integritatea sistemuluI: 
contul" altui utilizator şi poate' realiza CEP soli cită autentificarea 
un atac off-Une dacă . descoperă utilizatorului înainte de accesarea 
parola, tichetul fiind. securizat numai datelor. In.timpul puheriiîn funcţiune a 
de parolă. Această vulnerabilitatea sistemului, două autentificăritrebuie 
securităţii Kerberoseste .scoasă în acceptate înainte .de completarea 
evidentă. 013 Mark,şi Gary.(199S) secventeide bootare.LaJnceput, 
lntr-una din Jucrărilelor; "Integr~:lt!ng utilizatorul,este autentificat cU'ajutorul 
8mart '. ,Card' Into Auţhentlcatlon unei parole .. ' Apoi este autentificată 
8ystems". " .' '. .'. \ cart~la' prin .. ' ve,rificarea corespon!. 

In studiul lor, eişî-au propus să dentei dintre utilizator şi datet~ .. d.e pe 
integrezeGEP în sistemul Kerberos cartelă. D{jpă. ce ambele au 
pentru a rezolva această problemă. corespuns, . calculatorul 'citeşte 
,Se propun şase scheme . diferite. infbrmaţiile sectorului de bootare de la 
IntreaQa idee este de a mări CEPşi .completează secventa .·de 
autentificarea securit~ţii Kerberos bootare, Atunci PC-ul operează 
autentificând utilizatorul direct .Ia normal. 

C~P poate, de. asemenea, să, 
stocheze toate datele critice .$Î·A 
programele. executabile. Aceasta. se.\· 
foloseşf~· împotriva virusării prin; 
validarea integrităţii fişierelor, m~f;.~ 
eficient decât prin scanarea. du~ă' 

( semnăturile. viruşilor .. cuno$Guti./t'l'r; 
general, . folosirea CEP în .. acest 'caz,. , 
sporeşte securitateacomputerului.j' •. 
utilizând posibilităţile deprocesare.iŞÎi' 
stocareaJe CEP. '(/;" 

5. ATACURILE ASUPRA CEP l·y;},';.1;k; 

. După cum s-a văzut,GEP .bar'era P" 
fi uh . instrument superior. '. D'E :mtf,:w::,' 
'creşterea securităţii· de 
asigurarea unei zone d~ .sU'Ji~al·e:?i:1A '.' 
securitate. Una dintre car,act«~r;s't~tfi9 
seculitătiiasigurate ·rf'a.···rr!·i:lilSl1"t 

sistemelor de '004~ral~A 
nu este 

,1 

•... categorie ........ ' ............ "' .. 
succesul 

d.ezvoltărLteoretice.. ". ...... ......:, ' .. ; 
.•... \/om ,revedea. pei" scurt primeI?', 
d()~ă categorii· şi . "om'! examina qul'ih:' 
sunt obţiputeatacurile. .' A tre;,a. 
modalitate) .... întrucât atacufilesUfmt i " 

te ... o .... re .. , .... t .. ice ...•. Ş. i. 1. e~. a .... te ... de. '. o m, ultime ; .. da.,;:. calbufeşiformule matematice;, 
complicafe.caresUr'ltln afara scopului:.,: t 
acestei lucrări,. nu este discutată aici. . 

···.·5.·t.;·Atacuţile .logice 

1i1trocâttoate 'compon~n:t~I~; ,:' 
c~eifor®EP' ~unţ stocateînrT1emoda .. 
p. r.e>g. rama .. b. ilă,t.n. u.m ... ai .... ·~ ... e. I'lt.ru.·. C.i .. t.it.;.i;'.:C.··ll ... ,; 
ştergere eleCtrică (.f;EEI?R0M)';i..i$i :. 
datorit.ăfaptului că EEPAOM poste,;ilii: 
afectat···· de, voltaje . şi 'tempelFatud: .': 
neobişnuite, informaţiile pot fi captate •. , i 
ridicând .. sau scăzând.· tensiuneai·,:cle?' 
alimentare a microcontrolerului.' iln 
raportul "Tarnper Resistance")-':;$A 
Cautionary Note" .. de Rose şi Markus 
(1996)sunt,revăzute diferite. exemple 
de' . atacuri. asupra. microcontrolerulul:! 
CEPprinvariatia tensiL:lnii. . :..1) ···.i, 

De 'e~emplu, un atac •... ··putini;' 

cunoscut al. microcontroleruhli 1, 
PIC16C84 este acela că bitul de.~·: 
securitate al.control~rLJhJipoate tri' 
şters: . cu.. ştergerea memoriei,: .. 
ridicându.,se tensiunea V cc· Ia Vpp.,::-,;· 
0,5 V. Un atac asupra procesorulukde" 
securitate' 085000. este .un\·::alt 
exemplu. O scurtă cădere.detensitJne'· 
poate determina câteodată căderea 
proteptiei fără să şteargă.datete;;; .. ·• . 
Tensiunea scăzută. poate facilita\!şL. 
alte atacuri, tot aşa cum un . generator • 
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d~,semnale stocastice analogic folosit 
pentru ,', a crea ,d1ei criptografice' va 
produce a "eliberare" a aproape 
tuturor i,1" -uritor când tensiunea", de 
alimentare aste scăzută uşor. 

Din aceste motive, unele 
procesoare de, securitate, au iniple
mentati senzorjcare~declanşează o 
alarmă când există schimbări în 
mediu. Cu, toate acestea, respectivii 
senzori declanşează .Întotdeauna 
alarmă falsă", datorită existenţei 
fluctuaţiei în momentul în care cartela 

. este încărcată şi circuitul se stabileşte', 
Aşadar, această metodă nu este 

, folosită frecvent. 

5.2. Atacuri!€! fizice 

;,Atacurjle fizice sunt foarte. 
obişnuite. Inainte ca acest fel de atac 
să· poată fi ., realizat, cipul circuitului 
trebuie să,,' poată fie îndepărtat din 
cartela de plastic. Aceasta se poate 
face prin folosirea unui cuţit" ascuţit 
pentru· a tăia plasticul din . spatele 
modulului ,de CIP. până, când răşina 
epoxidică devine vlzibil~ ... Apoi răşina 
poate. fi dizolvată ca câteva picături, de 
acid .. azotic fumans (> 98% HN03)" 
AcidtiJl şi răşina pot fi spălate prin 
agita rea cartelei,în acetonă până' când 
suprafaţa de siliciu este ' expusă 
complet. Apoi cipul 'poate ft examjnat şi 
ata€atdirect. 
. ·L,.a Laboratorul "Cavendish" din 

Cambridge este qezvoltată o' tehnică 
specifică' ,ingineriei inverse ("reverse 
engineering") pentru cipurile Circuitelor. 
Configuraţia ŞI. functio.,area cipului pot 
fi identificatefolosindu;.se această 
tettlnică. De";, asemehea, "pentru a 
obse~a cipul se poate folosi o. altă 
tehnică dezvoltată de IBM. Astfftl se 
pat afla secretele pe care le ascunde. 

EXistă. diferite modalităţi de a 
realiza . atacuri . fizice. De exemplu, 
ştergerea bitului cheii de securitate prin 
concentrarea radiaţiei UV. pe 
EE8ROM, verificând ,operaţiunea 
cirouituluifolosind microsonde 
indicatoare, sau microscoape.cu freză 
laser pehtrua explora chipul etc. Cu 
toate;\,: acestea,. toate aceste tipuri, oe 
atac'";)\sunt disponibile, numai În 
laboratoare bine dotate" ,.costllrile 
asoGiate fiind90nsiderabil de marL 

',6. CONCLUZII 

.,fn această lucrare au fostdiscutate 
strl:Jctura fiZică şi logică a CEP şi 
controlul .de acces'" de securitate 
corespondent Se crede că CEP oferă 
'mai'imultă securitate decât celelalte 
tipptide depqzite' deinform.atii. şi 
tranzacţii. Ba chiar mai mult, aplicaţiile 
cu,'te~nologiile CEP sunt ilustrative, 
ceea"ce demonstrează că CEP. .este 
una;'dintre cele mai bune soluţii, pentru 
a asigura şi a spori' sistet:nul de 
securitate şi integritate. 

Lai; sfârşitul acestui articol sunt 
trecute )În revistă, de asemenea, şi 
tehnicile ,de • atac asupra. CEP. 
Posibilitatea 'acestor atacuri nu' 
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Server de 
autentificar 
e Kerberos 

Înseşmnă că CEPnu estes~ur. Este 
important de înţeles că atacul Impotriva 
sistemului' de securitate nu este nimic 
nou sau unic.. Orice sisteme sau 
tehnologii pretinzând securitate 100% 
sunt i~esponsabile. Principala verificare 
a, securităţii sistemelor se bazează pe 
Î~depli"1jreg de căţre sistem a cerinţelor 
nivelulUI de securitate. . 

Mai' mult, majoritatea atacurilbr 
disPonibile astăzi sunt clasificate· În trei 
clase de atacuri,ceea ce Înseamnă că 
costlJrile asociate ,cu . spargerea 
sistemului sunt de departe mal /TIari 
decât costul sistemuluI însuşi sau că 
at~cat~)ful trebuie să piardă mult prea 
mult timp pentru a putea sparge o 
singură tranzactie. Cum. tehnoloQia 
avansează repede,executanţH lşi 
actualizează şi îşi sporesc produsele 
constant, Aşadar, îndată ce hackerii 

. găsesc metode de· a sparge sistemul, 
problemele pot, fi rezolvate doar. prin
tr-o [louăgeneraţie de tehnologie. 

In finar, se poate conchide că CEP 
este un dispozitiv' sigur. Este un loc 
sigur per).tru a. stoca informaţii 
vâJoroase, cum ar fi coduri personale, 
numere de contl1ri. şi date personale 
valoroase, precum informaţiile bio~ 
metrice. CEP este, de asemenea, şi un 
loc sigur., pentru procese off~lîne, 
respectiv. încriptarea şi, decriptarea 
codurilor' personale; CEP poate fi o 
solutie pentru problemele de securitat~ 
din lumea modernă. 
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VOLTMETRU ELECTRONIC 

Cele două FET -uri, T1 şi T2, fn 
confiauratie de ,,amplificator' diferential, 
sunt in conexiunea cu drenă comună 
(r~e ~ sursă), deci montşjul nu 
amplificăbde fapt,. fn tensiun~l având un 
câştig su unrtar.ln schimb, 81 prezintă o 
impe9anţă enormă de intrare, ceea ce 
permite utilizarea unui divizor de intrare 
cu rezistenta..totaIă de ordinul zecilor de 
mElgaohmi. In exemplul dat, divizorul 
(R&R12) are rezistenta totală de 11 
Ma, fiind calculat pentru şase domenii 
de măsurare, între 1 V şi 300 V 
tensiune continuă. Desigur, o astfel de 
im~anţă presupune ecranarea aten
tă a bloculuI de intrare şi a cordoanelor 
de măsurare (cablun ecranate, cu 
ecranul conectat la masă, respectiv la 
cutia metalică a volbnetrului), ca şi 
izolarea corespunzătoare a 
componentelor. Rezistoarele din divizor 
vor fi cu ~iculă metalică, din clasa de 
precizie de 1 % sau cel mult ?Io, 
verificate în prealabil şi la nevoie chiar 
sortate, astfel încât să putem efectua 
etalonarea pentru unul singur din cele 
şase domenii, ea pastrându-se 
suficient de precis şi pentru celelalte 
cinci domenii. 

Cele două FET -uri vor fi de acelaşi 
tip (BFW10, 2N3819 sau similar~), 
"Imperecheate" cât mai bine. De 
exemplu, se poa!;e improviza un circuit 
de probă cu un FET In conexiune DC 
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Fiz. Alexandru MĂRCULESCU 

2mA 

lSV 

(drenă comună) şi poIaţizare ajustabilă 
fn grilă, prevăzut cu soclu pentru FET şi 
cu un miliampermetru c.c. (5-1 OrnA) 
pentru măsurarea curentului de drenă. 
Se va aleae polarizarea grilei pentru 
exemplarele cflSponibile de Fer, astfel 
fncât Să r{tZulte un curent de dr~ă ID 
de 1 mA. In aceste conditii se măSOafă 
tensiunea V GS şi se aleg două 
exemplare pe~ care aceasta nu 
oiferă cu mai mult de 10%-20010. 
Imperecherea este importantă _pentru 
asigurarea unei bune Iiniarită~ a 
indicatiilor, ca şi ~ a diminua cât 
mai mult posibil deriva termică. 

. Observăm că tranzistoarele T1 şi 
T2, împreună cu rezistentele de sursă 
R1 şi R2 şi cu poten~ometrul de 
com~nsare RV1 formează o punte 
simetrică Qe una din diagonale 
(drenele lui T1, T2 - cursorul lUI RV1) 
fiind aplicată tensiunea continuă de 
alimenfare (9-15 V), iarfn cealaltă (fntre 
sursele lUi T_1J T2) fiind amp'rasat 
instrumentul inaicatOr M, fn serie cu 
rezistenta aditională R3 şi cu 
~ometrul RV2. De fapt, ansamblul 
serie M + R3 + RV2 reprezintă un 
volbnetru c.c. ajustabil care va indica 
liniar diferenta de tensiune dintre 
sursele celor două tranzistoare. Pentru 
domeniile de măsurare alese.J 
selectabile din comutatorul K, ar n 
preferabil un instrument M 

(microam~rmetru c.c. de 1 00 ~) 
având dublă divizar:e a scalei, una 
0-100 (0-10), iar cealaltă 0-300 (0-30). 

Sursa de alimentare o constituie un 
set de baterii (miniacumulatoare) 
fnseriate, cu tensiunea totală de 15V, 
consumul montajului fiind de circa 2 
mA. Tranzistorul T~/. care împreună cu 
R2 formează un aivizor de referintă. 
este poIarizat în grilă cu ajutorul diodai 
Zenner DZ de 6,2 V. Pentru reducerea 
consumului, însă, dioda DZ a fost 
alimentată, printr-o reziste~ R4 de 
valoare foarte mare 100 kQ ceea ce 
face ca reglajul zerou~ui (din V1) să fie 
dependent putin de variatia tensiunii de 
alimentare. 1n schimb, setul bateriilor de 
alimentare va putea fi utilizat ~ă când 
tensiunea lui (fn sarcină) scade la circa 
9 V. "Fuga" zeroului nu ne deran~ă 
prea mult deoarece la astfel de montaje 
reglajul zeroului se reface, oricum, 
oOligatoriu înaintea fiecărui set de 
măSurători. 

Pentru r~lajul zeroului se 
conectează alimentarea (se închide 
fntrerupătorul de alimentare, nefigurat 
fn schemă dar ~~atoriu, în sene cu 
sursa) şi se ajust fin potentiometrul 
RV1 astfel ca acul instrumentului să 
indice cât mai exact diviziunecl zero. Pe 
~rsul acestei operatii bomele de 
Intrare vor fi libere, iar potentiometrul 
RV2 va fi dat initial In pozitia cu 
rezistenta înseriată maximă. 

După acest reglaj urmează 
etalonarea voltmetrului, operatie care 
se poate face pentru un singur domeniu 
de măsurare. De exemplu, dacă 
dişpunem de o sursă cu tensiunea de 
30 Vc.C. (cât mai exact măsurată), 
trecem comutatorul K ~ domeniul30V, 
~icăm la intrare (înţre boma + şi boma 
de masă, nefiaurată) această tensiune 
etalon şi ajusfăm potentiometrul RV2 
astfel ca acul instrumentului să indice 
exact capul de scală (diviziunea 
maximă). Este indicat, la prima ~nere 
fn functiune, să r~ operatiile de 
reglai zero-etalonare, după care vom 
veriflcal prin sondaj, corectitudinea 
indicaijllor pe celelalte domenii de 
măsurare. 

In cazul în care reglajul zeroului nu 
este P,!lSibil (tensiunea bateriei fiind 
"bună 1, avem de a face cu o 
nesimetrie inacceptabilă a "puntii", 
cauza probabilă reprezentând-o 
proasta îrT1~rechere a tranzistoarelor 
sau eventuala defectare a unuia dintre 
ele pe parcursul realizării montajului. 

In diagonala de măsurare se poaţe 
folosi eventual un microampermetru M 
de altă sensibilitate (50 ~ sau 60 ~ la 
cap de scală), cu redimensionarea 
adecvată a rezistentelor aditionale R3 şi 
RV2. 
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Instalaţii pentru 
USCAT RUFE 

ntru cei care locuiesc În 
artamente situate În blocuri, 

uscarea rufelor spălate ridică 
adesea probleme. Când acestea nu 
sunt În cantitate prea mare, pot fi Întinse 
În camera de bale, Iăsându-se deschisă 
fereastra pentru aerisire. Desenele 
alăturate vă sugerează patru tipuri 
diferite de mici diSP.Ozitive şi instalatii, 
care se folosesc selectiv, În functie de 
tipulJ .mărimea şi grosimea rufelor. 

Materiale necesare: scândură de 
brad groasă de 20 mm; şipcă de 
scândură de brad groasă de 30 mm; doi 
scrioeti metalici (din cei care se folosesc la 
galeriife pentru perdele) sau două câ.rlige 
cu şuruo; sârmă de fier galvanizat sau ae 
aluminiu groasă de 3 mm ori cablu eledric 
monofilar IZolat cu material p.!astic; sârmă 
de fier galvanizat groasă de 5 mm; sfoară 
g~ Împletită. 

Primul model: uscător general. Tăiati 
din scândură dOuă piese identice, care au 
oarecum forma literei V cu laturile larg 
deschise" ~ cum observati În figura f. 
Practicaţj În ele şase-qpt orificii necesare 
pentru introducerea sannelor. Montati-Ie 

entru a curăţa - lesne şi 
eficient - praful, pânzele de 
păianjen sau a spăla pe sub 

mobile cu picioare scurte, construiti 
şi folositi o perie cu coada 
reglabilă, ca aceea pe care o 
vedeti În figură. 
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apoi rigid, cu ajutorul şipcji, pe care o fixati 
cu şuruburi pentru lemn. Intind~ sârmele 
Între cele două extremităţi, folosind, de 
preferi~ un siar fir lung, continuu. ln 
loc de Sârmă p . fntrebUlnta un fir de 
material ~ (gj ) gros. 

Sl.p9rtul astfel construit va trebui 
montat (mobiO în tavan. In acest $99P, 
SCQbili aColo două orificii de formă cubiCă 
şi fixati în ele două dibluri de lemn (cu 
ajutorul unei paste p~ din ipsps, 
~ şi aracetin), 1ri care ati înşurubat 
dinainte SCrioetil. După 12 ore, IhstaIatj 
sUP9rtul-uscătOr ~ scriP6ti cu ~utorul 
unui şnur de sfoără groâ.să (fmpletită. în 
tr'eI)'I"k..,.;'" d' . . I d ~ur, JSpoZitiVU e uscare ~ 
fi instalat şi îi1I:r-o pozitie fixă, în care caz el 
va fi legat la tavan ~~ două cârfrge 
înşuruoate în dibluri. Ata el al greutatea 
totală a rufelor (um e I puse ra uscat nu 
trebuie să d~ 81qJ; b) când luati 
de pe sârme rUfele uscate, ooicaţi-Ie cu 
mâna, NU le trageti în jos. 

AI doilea mooel este recomandat 
pentru rute de mICI dimensiuni (b.atis!e, 
şervete de masă, maiouri etc.). Se 
lucrează În ~ime din sârmă, ca În 
figura 2. Cadrul se confectionează din 
sannă groasă de 5 mm iar barele din 
sârmă cu diametrul de 2.:s mm. Suportul 
(mobil) se instalează peşţe porţiunea 
acoperită cu plăci de faiantă, cu ajutorul 
unor câ.rlige fiXate cu dibluri lri ~rete. 

AI treilea. model (fig .. Ş~fol~eşţe 
ntru uscat ClO~ sau mICI e ain ~ă ori fire sintetice (fular~ muşi, 

căciulfte). Se lucrează tot din sarmă. ca ŞI 
modefur al doilea, şi se instalează 
deasupra chiuvetei, p'shtru ca apa să se 
SCUrg~ fără a umezi ăuşumeaua 

AI patrulea model este folosit mai ales 
pentru -uscarea unor rufe groase şi grele 
~ mari, pulovere, flanele din piele 
vătuite, Carpeţe etc.), din care, când sunt 
puse la uscat, se scurge multă apă. II 
confection~ numai din sârmă g~ 
alcătuind dOuă oărti pliante, şi-I Instalati 
deasupra căzii de Oaie, aşa cum reiese 
din figura 4. 

1 
2 

Piesa ei principală este şarniera 
(2), .prevăzută cu un şurub metalic 
sau din material plastic. şi . o piulită
fluture (Ia nevoie chiar hexagonaIă). 
Piesa. (2)o puteti lucra din lemn sau 
metal şio veti fixa de perie cu 
ajutorul a două şuruburi pentru lemn 
sau metal, introduse printr.e firele de 
păr ale periei. Pe coada (1) fixati (cu 

. două şuruburi pentru lemn) o bucată 
de teavă al cărei capăt liber îl 
aptatizati cu ciocanul şi în care dati 
apoi un orificiu. Diametrul acestuia 
va fi cu foarte putin mai mare decât 
cel al şurubului cu piulită-fluture. 
Slăbind şi strângând piulita 
respectivă, puteti da periei pozitia 
necesară pentru a pătrunde În 
spatiile înguste şi la colturi. 



2 

Cel 
din partea 

dreaptă ascunde un mic 
bar (fig. 2), care poate fi tras afară 

Ace a stă pe rotile. Cel din spate are latura 
mobilă complexă ocupă o superioară (fata) fixată cu două 

suprafată mică 1ntr-un colt de balamale. Astfel, 1n interiorul său 
cameră, dar oferă, totuşi, un confort pot fi păstrate perne, pături etc. b) 
aparte, valorificând util un spatiu Bancheta alcătuită din trei 
care rămâne, uneori, liber, nefolosit. compartimente de formă triun
După cum observati 1n figura 1, ea ghiulară, acoperite cu "capace". 
se compune din: a) Două corpuri Fata acestora este tapitată cu 
laterale, aşezate chiar lângă perete. burete din material plastic gros de 

204Omm, 
fixat, pe dea

supra, cu stofă de 
mobilă m",ontată prin cuişoa

re de tapiterie. Şi 1n interiorul 
acestor compartimente pot fi 
păstrate la 1ndemână unele obiecte. 

Materialul de bază necesar 
constructiei este paiul sau panelul 
gros de 18 mm. La acesta se 
adaugă, pentru montare, şuruburi 
pentru lemn, balamale şi piese I 

metalice 1n formă de L. Formele 
pieselor componente şi dimen
siunile lor (date 1n cm) sunt 
prezentate 1n figura 3 - schema de 
asamblare. 

După dorintă, puteti completa , 
constructia cu 1-2 polite triun- . 
ghiulare, fixate 1n unghiul de 90P al 
peretilor, o pernă dreptunghiulară 
aşezată vertical pe latura din 
spatele banchetei (reazem), unele 
obiecte de decor,- o veioză etc. 

La montaj, pentru fixarea la 
perete a unor piese, dati orificiile 
necesare cu burghiuri cu cap vidia 
şi folosind, eventual, o bormaşină 
cu percutie. Tn orificiile astfel 
rezultate introduceti dibluri din 
material plastic, care vor fixa 
rezistent şuruburile, ori folositi 
dispozitive tip conexpan. Părţile din 
material lemnos pot fi vopsite cu 
vopsea alchidică. 
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