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onstructia unui programator 
propriu rentru PIC16C84 (fig. 
20 şi 21 . Există multe montaje 

posibile pentru un astfel de 
programator, dar acesta este cel mai 
bine suportat. Designul şi software-ul 
au fost scrise de David Tait. Cablajul 
este realizat de Michael Laidlaw. Acest 
programator poate acţiona numai 
asupra cipurilor PIC 16C84 şi 16F84. 
Dacă doriţi să programaţi întreaga linie 
de cipuri PIC, există multe alte optiuni, 
~tât comerciale cât şi semicomerciale. 
In cazul unui programator comercial, 
puteţi folosi EMP-20 de la Needham 
(http://www.needhams.com). Soft
ware-ul şi cablajul circuitului pot fi luate 
de pe Internet În două etape: 
pic84v04.zip (35884 bytes) şi pic84 art. 
zip (59909 bytes). 

Următoarele desene completează 
programatorul lui David Tait: 

• Fig. 22 - Schema; 
• Fig. 23 - Localizarea componen

telor; 
• Fig. 24 - Cablajul. 
Pentru informaţii suplimentare, 

puteţi contacta pe Michael Laidlaw, 
mikey@cass.co.uk. 

Pentru orice nelămurire, informatie 
sau documentaţie suplimentară, puteţi 
contacta direct persoanele listate În 
articol sau mă puteţi solicita personal 
(tel. 052/316839, e-mail: 
sfetcu@intelsev.ro, sau http:// 
www.geocities.com/EurekalPark/3622) . 

Spor la treabă! 
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Pentru a veni In sprijinul celor care ne-au solicitat scţ1ema ţJnu~ 
radioreceptor MF. prezentăm In cele ce urmează constructia celUi mal 
simplu receptor AAF care lucrează In gama UUS. 

ombinând calitatea emi
siunilor cu modulaţie de 
frecventă (MF) cu simpli-

tatea schemei, acest montaj oferă 
performanţe remarcabile şi poate fi 
construit de orice amator. 

Principiul de receptie foloseşte 

un "oscilator sincronizabil" 
constituit din T2 şi T3, oscilator 
sincronizat pe frecvenţa de recepţie 
dată de T1 (fig. 1). Acest tranzistor 
T1 lucrează ca preamplificator qe 
radiofrecvenţă de bandă largă. In 
principiu, se poate renunţa la acest 

II 

etaj de amplificare, conectând 
antena direct la condensatorul C4. 
Această simplificare se plăteşte cu 
o sensibilitate net mai mică. 
Oseilatorul T2/T3, prin acţionarea lui 
C5, se poate acorda pe o gamă de 
frecvenţe cuprinse Între 63-73 MHz. 
Datorită sincronizării evocate, 
frecvenţa acestui oseilator 
urmăreşte variatiile semnalului 
provenit de la emiţător, semnal 
detectat de antenă. 

Cum se ştie, fără Îndoială, În 
cazul semnalului MF, tocmai aceste 

R9 

47k 
R10 

1k2 

C 9 
4.jJ 7 

"variaţii de frecvenţă" conţin 
informaţia de audiofrecvenţă (AF). 
Pentru a extrage această informaţie 
este suficient să considerăm că 
oseilatorul T2/T3 este un "emiţător 
invers". 

Dacă decidem utilizarea acestui 
oscilator ca emiţător," este suficientă 
o mică variaţie a tensiunii prezente 
la bornele lui P 1 /R5 pentru a-I 
modula În frecvenţă. Invers (de 
unde expresia emiţător invers), 
dacă semnalul este, dintr-un motiv 
sau altul, modulat (modulatia 
semnalului emiţătorului, În acest 
caz), rezultă variaţiile de tensiune la 
bornele lui P1/R5. Aceste variaţii de 
tensiune sunt identice cu cele ale 
semnalului de modulaţie; ca 
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Fig. 3 Un montaj care serveşte la 
" indicarea acordului postului 
recepţionat. Acest indicator, cu 
diodă LED, se poate monta şi la 

alte tipuri de radioreceptoare. 

urmare, avem la ieşirea montajului 
un semnal AF demodulat după 
treoerea prin filtrul trece-jos 
(R6/C6) şi amplificat (T4 ... T6). 

Se găseşte experimental, prin 
acţionarea' lui P1, poziţia 
oscilatorului În care performanţele 
receptorului sunt cele mai bune. 

Date constructive 

T1 ,T2, T3=BF272A, BF316A, 
BF324,. AF139, AF239; 
T4,T6=BC178, BC179; T5=BC1 08, 

"BC1 09; bobina L 1 =15 spire CuEm, 
o 0,5 mm, d=3 mm; L2=18 spire 
CuEm, ,0 0,5 mm, d=5 mm; L3=6 
spire CuEm, 0 1,2 mm, d=5 mm; 

Condensatoarele C2, C3 sunt 
-'Ceramice. 

Antena, de dimensiun'i reduse, 
este telescopică. 

Radioreceptorul descris (fig. 1) 

R1 
S60 k 

220 I'\J 

- iunie 1999 

poate fi ataşat radioreceptoarelor 
care nu au gama de UlJS. În acest 
caz se foloseşte amplificatorul de 
audiofrecvenţă al radioreceptorului 
la care s-a ataşat., 

Recomandăm folosirea acestui 
radioreceptor şi În gama undelor 

SC 177 
T2 

80 136 

ee 171 

T3 
BD135 

"* 560 

ac 107 

1 71 
T1 

ultrascurte, Între frecvenţele de 100 
şi 150 MHz. 

, În acest caz, datele constructive 
vor fi: L 1 =5 spire CuAg 0 1 mm, 
d=5 mm; L2=8 spire CuAg 0 1 mm, 
d=5 mm; L3=2 spire CuAg 0 1,2 

• mm,d=6 mm; C5=0 ... 1 O pF. 

2 

220 k 

+ 4-,5 ... 9 + 
V 

K 

Fig. 2 Adăugând montaJului un amplificator de audiofrecvenţă cu o 
putere de ,circa 100 mW, obţinem. un radioreceptor de' dimensiuni 

reduse, cu performante remarcabile. 

Cu ajutorul a trei componente complementare, plaja de 
functionare a Întrerupătorului cu gradarea luminii poate fi mărită, 
Reglarea cu un simplu triac este car,?cterizată prin fenomenul 
de histerezis la punerea În funcţiune. In realitate, cum comanda 
Începe de la un potenţial nul, Înainte ca tensiunea de prag să fie 
dep?şită şi circuitul să Înceapă a funcţiona trece un anume timp. 

In cazurile cele mai nefavorabile, tensiunea de prag poate 
atinge circa 70 V. Cu ajutorul circuitului complementar descris 
(R1, C1 şi P1), pragul poate fi coborât până la ekca 35 V; În 
plus, există o posibilitate de prepoziţionare. Potenţiometrul P1 
poate fi reglat, deoarece, atunci când P2 este deschis complet, 
o tensiune minimă este deja aplicată pe sarcină. 

Această modificare este avantajoasă şi atunci cândAcircuitul 
este utilizat la reglarea vitezei unei maşini de găurit. In acest 
caz, potentiometrul P1 este ajustat astfel ca, În pozitia extremă 
a lui P2 (valoarea maximă), maşina de găurit să fie la limita 
derTlarajului. 

In concluzie, eu ajutorul acestui montaj simplu se poate 
regla În limite largi tensiunea alternativă efectivă la bornele unui 
consumator (bec, maşini de găurit etc.), reglându-se astfel, 
totodată, puterea absorbită de consumator. Se obţin În acest fel 
importante economii de energie electrică. 

EI 
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lasicul "buton de sonerie" 
(Întrerupător simplu cu revenire) 
poate fi şi chiar este Înlocuit, În 

numeroase montaje de miniauto
matizare, printr-un comutator elec
tronic cu revenire instantanee sau 
temporizată, acţionat plin .intermediul 
un;or senzori rezisfivi sau al unor 
traductori de altă natură. Exemplul 
descris În continuare ilustrează 
această "înlocuire" în cazul unui banal 

OJ.4', 
4/1"'1 

ov 
circuit de mUltlvlOrator cu tranZiStoare, 
folosit pe Rost de sonerie. 

Multivlbratorul este alcătuit din 
tranzistoarele T1 şi T2, 
condensatoarele C1, C2, rezistenţele 
de bază, R2 şi R3, şi, respectiv, de 
colector, R1, R4. Un tranzistor 
suplimentar, T3, amplifică semnalul 
audio generat, pentru redarea 
acestlJia Intr-un difuzor, Dif. 

D\.Jpă cum se ştie, pentru o 

Fiz. Alexandru MĂRCULESCU 
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tensiune de alimentare dată, 
frecventa unui asemenea oscilator 
este dictată, practic, de valorile lui Ci, 
C2, R2 şi R3. Observăm, însă, că, la 
montajul de fată, În serie cu 
rezistenta R2 din baza lui T2 s-a 
intercalat circuitul emitor-colector al 

- tranzistorului T5 (Între punctele A şi 
8). Atunci când T5 conduce la 
saturaţie, rezistenţa sa emitor· 
colector este neglijabilă În comparaţie 
cuR2, ·.astfel că functionarea 
multivibratorului nu este practic 
afectată de prezenta lui T5. Atunci 
Însă când T5 este blocat (rezistenţă 
emitor-colector infinită), oscilaţia 
multivibratorului încetează. 

~rin urrY!are, ~om putea cprŢ1anqa, 
pornirea ŞI oprirea soneriei prin 
polarizarea corespunzătoare a bazei 
lu~ T5. Pentru. ca "semnalul" de 
comandă să vehiculeze intensităti 
foarte mici de curent, între baza lui T5 
şi circuitul de comandă a mai fost 
intercalat un etaj de amplificare În c.c., 
respectiv tranzistoruf T4 1 având 
factorul beta foarte mare. 

In fine, circuitul propriu-zis de 
comandă îl constituie divizorul de 
tensiune alcătuit din senzorul rezistiv 
S 'şi condensatorul C3. Senzorul 
poate fi realizat, de exemplu,prin 
corodarea unei plăcuţe de textolit 
placat cu folie de cupru, realizând 
două "zone" metalice foarte apropiate 
(pentru a putea fi atinse simultan cu 
un deget), dar perfect izolate Între ele. 
Cel de al doilea element al divizorului 
de comandă este un condensator, şi 
nu o rezistenţă, pentru că s-a urmărit 
menţinerea temporizată a sonerie' 

ontajul alăturat asigură pornirea 
şi, respectiv, oprirea automată a 
iluminării într-o Încăpere sau 

chiar În spatii libere (curte, grădină de 
local eubric etc.) În funcţie de nivelul 
iluminarii naturale ambiante. Mai precis, 
el porneşte automat iluminarea la 
lăsarea Întunericului şi o opreşte, tot 
automat, la ivirea zorilor. Schema a fost 
special concepută· pentru spaţii unde, 
din motive de electrosecuritate, s-a 
instalat o reţea electrică de tensiune 
joasă (24 V c.a., În speţă), obţinută din· 
reţeaua alternativă de 220 V printr-un 
transformator cQborâtor şi În acelaşi 
timp separator. In exemplul "numeric" 
din figură, circuitul de iluminare B poate 
fi un bec sau o combinaţie serie/paralel 
de mai multe becuri, ansamblul având 
tensiunea de alimentare de 24 V şi un 
cure~nt absorbit de maximum 3A. 

In aceste conditii concrete, am 
considerat avantajoasă utilizarea -
pentru comanda becurilor B - a unui 
tiristor foarte "sensibi['. (curent de poartă 
sub 1 O mA), de pildă din seria KY202. 
Atât tiristorul TR (de 1 OA), cât şi puntea 
redresoare PR (20A), au fost intenţionat 
supradimensionate pentru a nu avea 
probleme periculoase de Încălzire la 
funcţionare îndelungată, Îndeosebi vara. 
După cum se observă, circuitul de 
iluminare B este alimentat În tensiune 
r.edresată bialternanţă, dar (obligatoriu!) 
nefiltrată, pentru că În caz contrar ar fi 
foarte greu să mai Comandăm blocarea 
tiristonilui, o dată amorsat. In schimb, 
pentru comutatorul electronic 
totocomandat - care, la rândul său, 
comandă poarta tiristorului _. avem 
nevoie de o tensiune continuă preferabil 
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după fiecare atingere scurtă a 
senzorulul cu degetul. 

Principiul de functionare a 
comenzii este acum vizibil "cu ochiul 
liber", La conectarea alimentării 
(Închiderea Întrerupătorului K) cu 
senzorul S neatins, tranzistorul T4 
rămâne blocat, baza lui 'fiind pusă la 
masă prin R6 şi condensatoful C3 
descărcat. Implicit, T5 rămâne şi el 
blocat şi, deci, multivibratrirul nu 
funcţionează. Soneria se află astfel În 

· stare de "veghe", La o atingere, fie şi 
de scurtă· durată, a senzorului S cu 
degetul, condensatorul C3 se Încarcă 
rapid (chiar dacă nu complet) prin 
rezistenta mică. a pielii, tensiunea la 
bornele lui aducand În conductie 
(practic instantaneu) tranzistoarele 
T4 şi T5 şi astfelsoneria porneşte. 
Situaţia se menţine un timp şi după 
ce am luat degetul. de pe senzor, 
deoarece conBensatorul C3 se 
descarcă relativ Încet • dată fiind 
valoarea mare a lui R6 - Rrin 
loncţiunilebază-emitor ale lui T 4, T5, 
T2 ŞI T3, Jnseriate" cu R6, R7. şi R2. 
Simultan cu descărcarea lui C3, 
conductia tranzistoarelor T 4 şi T5 
scade treptat, astfel că rezistenţa 
între punctela A şi Bcreşte continuu, 
teoretic de la zero la infinit. Prin 
urmare, frecvenţa oscilatorului se va 
modifica şi ea continuu,·~ până la 
încetarea oseilatiei. 

O nouă atingerea senzorului S, 
în orice "fază" a descărcării lui C3, 
duce la rEiluarea ciclului de la început, 
oferind astfel surprinzătoare 
succesiuni multitonale, care 
îndeamhăla joacă până şi un om 
mare - darămite pe copii! 

mai redusă şi, obligatoriu, foarte bine 
filtrată. Am optat pentru o tensiune de 
12 V, obţinută din tensiunea pulsatorie 
de 24 V I2rin, celula de filtrare-stabilizare 
C1, R6, 01. In "faţa" acestei celule am 
intercalat Însă dioda 02, cu rol de 
separare (mai precis, pentru a 
"interzice" manifestarea efectului de 
filtrare al condensatorului C1 şi la 
\bornele circuitului tiristor - B). 

· Comutatorul propriu-zIs este un 
clasic trigger-Schmitt, realizat cu 
tranzistoarele T1 şi T2~ Bascularea lui 
"sus"-"jo4?" şi viceversa se produce la 
variaţia lIuminării ambiante pe care o 
"vede" fereastra fototranzistorului FT, 
sub şi respectiv peste un anumit prag 
prestabilit, ajustabil Într-o plajă largă 
din potenţiometrul P1. De fapt, datOrită 
histerezisului caracteristic acestui 
trigger (dar uşor controlabil prin 
alegerea valorii lui R5), există două 
praguri de basculare, putin diferite 

, Intre ele, lucru care nu numai că nu ne 
deranjează, dar chiar ne ajută pentru 
aplicaţia de faţă,preîntâmpinând 
eventualele "pâlpâieli" supăratoare, 
atunci când iluminarea ambiantă 
suferă mici variaţii tranzitorii de o parte 
şi cealaltă a pragului dorit de 
basculare. 

Valorile pieselor din montaj nu sunt 
critice, cu menţiunea - amintită deja - că 
trebuie selectat un exemplar de tiristor 
cât mai sensibil (preferabil cu un cureDt 

, de amorsare de poartă sub 5mA). In 
funcţie de exemplarul ales, este posibil 
să fie necesară ajustarea (lŢlicşorarea) 
re·zistenţei R4, Tiristorul şi puntea 
redresoare vor fi prevăzute cu câte un 
radiator adecvat. 

• TEHN/UM - iunie 1.999 

Ioan POPOVICI 
Tensiune'a . minimă de :::illn,.:::.nt,;',l 

== 3 V; tensiunea 
alimentare == 12 V. 

Curentul la 3 V == 200 curentul 
la 1,2 V == 500 mA maximum. 

Necesitatea îmbunătăţirii actua" 
lelor realizări a dus la această nouă 
schemă a unei lămpi cu neon. In 
multe cazuri (pentru economia de 
energie) nu este necesară aceeaşi 
intensitate ailuminării. Reducerea 
iluminării se poate face foarte simplu, 
folosind reglajul de tensiune, cureht 
sau frecventă. 

Schema' electronică. propusă 
cuprinde o sursă de tensiune regrabilă 
şi un oseilator tip Le. Sursa reglabilă 
este realizată cu tranzistorul Tl i de tip 
8D238. Reg.lajul se face cu un 
I)otentiometru P de 10 kn liniar. 
Acesta va alimenta baza lui T1 cu un 

. procent din tensiunea de alimentare. 
In punctul A, tensiunea trebuie să fie 
minimum 2 V şi maximum 11 V. Acest 
reglaj asigură o iluminare după 
necesităti. 

D1-aiodă ,1N4q01 
C1~condE:Jnsator2?OOţtF/16V 
C2:iGondensat9r.47ntI100V 
C?-PR9ct~nSa~Qr:l00pF/3000.V 
R.1f~~ţi~t~t1tă"'.·.19 .. k~/pJ?5.W 
R~. r:~4iştel1ţ~;.,1.RAlO.,25 .. W 
R~reziste9ţă1,?~g/O,25 W: 
1"1- tra.nzistdr§D~~Ş·. 
T2;\·T3-tranz.ist~are ··80135 
(80327) 
L-bobină şqc pe miez mosor 
O,9X.4,S Q'l11),JŞ5(je spire 
CuEm'Q,26mrn .. 
Cu pi~selfocart~P9ţhle şi cu un 
rClndamel1tri(jj9~ţ~i cayest .·l11ontaj 
PO'Elt{3. fi.tent~nt peDtru '<irnatorii 
deexcursli:(şinu··. nUlJ1ai). 

Toate 
Qlacă 
Transformatorul se 
decupare din circuit. 
cu un radiator de 20 mm x 
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egu/a "de aur" a electronistului 
amator - ac.eea de a verifica, fie ş.i 
sumar, frecare comp.onenta 

electronică Înainte de a o introduce În
tr~un montaj : est~ adeseori ignorată, din 
diverse motive, Iar consecinţele sunt 
uneori foarte costisitoare. In cel mai fericit 
caz, o piesă pe care am presup-us-o 
bună, dar care În realitate este defectă! 
poate duce la nefuncţionarea montajuluI 
sau la neobtinerea performanţelor 
acestuiaA precizate de autor. Sunt Însă şi 
situaţii In care utilizarea unei p'iese 
defecte (circuit întrerupt, scurtcircuit 
intern etc.) poate conduce la deteriorarea 
mai multor componente din montaj, 
u!1eo~i cAia~ ff3petată, până la depistarea 
p,ese, cu pnclna. 

Regula amintită se impune a fi 
respectată cu atât mai muft În cazul 
componentelor de tip tiristor, triac, GTO 
etc., atunci când circuitul lor de sarcină 
se alimentează la tensiuni mari, căci o 
eventuală "scăpare" a acestor tensiuni 
periculoase spre blocul de comandă a 
porţii (alimentat, de obicei la tensiuni 
continue joase) poate- "prăji,1 instantaneu 
multe din componentele acestuia. 

Verificarea prealabilă, chiar şi 
sumară, cum sp'uneam, trebuie să ne 
asigure - În primul rând - că piesa 
"funcţionează" conform principiurui ei 
teoretic, adică, În jar~onul amatoriioG că 
nu este un "bulisfor'. In al doilea rand! 
testarea este de dorit să ne ofere ŞI 
anumite informaţii cantitative - chiar cu 
caracter orientativ - privind valorile unor 
parametri ai respectivei piese, care, În 
general, au o "împră§tiere" mare din 
fabricaţie, dar pe de alta parte sunt foarte 
importante În buna functionare a 
montajului. 

In cazul particular al triacelor- Triode 
Alternating Current sau tiristoare 
bidirecţionale, cum li se sp'une curent -
verificarea "sumară" trebuie să ne 
asigure că: 

~ exemplarul testat nu p'rezintă 
scurtcircuit Între terminalele circuitului de 
sarcină, T1 §.i T2,atunci când terminalul 
grilă (poarta), G, este neconectat ("În 
aer'')" , " 

-' exemplarul poate fi adus în 
conducţie (9ircuitul principal T1-T2) 
pentru ambele polarităţi ale tensiunii de 
alimentare a acestuia, V1.'; 

- aducerea În conaucţie se poate 
face aplicând Între poartă (G) şi 
terminalul T1 atât tensiuni V G pOZitive, 
cât şi negative; această ultimă testare 
este importantă pentru groiectarea 
circuitului de comandă a porţlÎ, deoarece 
unele tipuri de triace au "probleme" 
(recunoscute chiar de fabricant) la 
funcţionarea sig,ură în l}cadranul IV", mai 
preCIs pentru combinaţia VŢ<O şi V G>O. 

In plus",ar fi de dorit ca testarea să ne 
o~re informapi orientative despre valoarea 
curentului de amorsare de pqartă, pentru a 
putea face comparaţia Între diferite 
exemplare disponibire, dar şi Între cele P,atru 
moduri (cadrane) de funcţionare (rezultate 
prin combinarea celor două polarită~ posibile 
ale lui VG şi VŢ). 

După cum ati remarcat deja, 
probabil, schema de testare p'ropusă' 
I ndeplineşte 'toate deziaeratele 
menţionate. Folosind pentru alimentare o 
tensiune alternativă joasă (7-8 V) şi drept 
sarcină a triacului un bec 8 adecvat 
montajul este prevăzut cu doua 
comutatoare cu eate trei poziţii şi două 
grupuri de câte două diode În antlparalel 
care permit selectarea - atât pentru VŢ , 

J:N4002 
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cest generator poate furniza un 
semnal RF cuprins Între 300 kHz 
şi 35 MHz modulat În amplitudine 

sau nembdulat. 
Banda de frecvenţă este Împărţită În 

patrusubgame, şi anume: 300-600 kHz; 
3-6 MHz; 5-12 MHz; 8-30 MHz. 
Schimbarea gamelor se face cu un 
comutator rohltiv sau. claviatură, iar 
acordul În fiecare subgamă este asigurat 
de un cbndensator variabil CV cu 
capacitatea de 10-350 pE Oscilatorul 
propriu-zis este constituit de 
tranzistoarele T1 şi T2, de tipul BC177 
sau BF509. După oscilator urmează un 

. etaj separator cu tranzistorul T3, de tip 
,BF167 (poate fi şi 2N2369A). 

Etajul cu tranzistorul T4, Împreună 
cu diodele D1 şi D2, de tip 1 N4148, 
produce o comQonentă continuă, care, 
apoi, prin T5 şi T6, asigură alimentarea 
etajului oscilator, obţinandu-se un nivel 
cvasiconstant al semnalului de RF. Tot 
de la .ieşirea etajului separator T3, 
semnalul RF este amplificat Într-un şir 
de etaje amplificatoare cuplate capacitiv 

ţil()~'Jl)\(,')"i 

.. cât şi l2entru V G-· a tuturor celor trei 
. posibilităţi privina ROlaritatea {pozitivă\ 
neg. ativă,. alternativâ)' Alte doua gruRun 
de câte două ,LED-uri În antiparalel, 
conectate la V G' respectiv În paralel cu 
sarcina B, indica sugestiv p-olaritatea celor 
două tensiuni (pozitivă - LED roşu aprins; 
negativă - LED verde aprins; alternativă -
ambele LED-uri aprinse). 
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şi apoi, prin emitorul tranzistorului T1, 
aplicat mufei de ieşire. 

La ieşire este montat şi un indicator 
de nivel, practic un miliampermetru c.c. 
cLi sensibilitatea de 1 mA, adaptat prin 
cele două diode de detecţie de tip 
1N4148. 

Valoarea nivelului de ieşire se 
stabileşte din potenţiometrul de 250 Q 
montat În baza tranzistorului T1 O, Toate 
tranzistoarele amplificatoare din lanţul 
RF sunt BC171 sau echivalente. 

In schemă apare şi etajul cu 
tranzistorul T7 i care este de fapt un 
oscilator pe 1 000 Hz; semnalul de la 
acest etaj se aplică pe baza 
tranzistorului T6 şi, prin modulaţia 
curenţilor emitoarelor lui T1 şi T2, etajul 
generator RF este modulat În 
amplitudine. 

Intrarea În funcţiune a etajului de 
1 000 Hz se face, prin cuplarea 
alimentării din întrerupătorul S1. 
Tranzistorul T7 este. un BC109. 

La acest .generator RF, constructorul 
va trebui sa confectioneze bobinele 

Singurul inconvenient al montajului ÎI 
constitUie ap.recierea sensibilităţii de 
poartă (a· intensităţii curentului de 
amorsare de poartă) prin poziţia 
cursorului potenTIometrufui P, cărUia i se 
ataşează o scala divizată echidistant (0-
50,0-100 l2e cursa "activă"), dar practic 
neetalonată În valori de intensitate. 
Amatorii care posedă un instrument 

$1 

1k 

pentru cele patru game de lucru. Se 
recomandă a se folosi ca suport pentru 
aceste bobine carcase de ia 
transformatoare de frecvenţă 
intermediară cale comună din 
televizoare. Evident, din televizoare 
dezafectate se pot folosi şi alte tipuri de 
carcase, dar numărul de sp,ire se va 
ajusta corespunzător. Astfel, În ordinea 
gamelor de frecvenţeLÎn sens crescător, . 
50binele vor conţine: 1 =85 spire CuEm 
0,1 mm; L2=40 spire CuEm 0,2 mm~ 
L3=30 s.Qire CuEm 0,35 mm; L4=1 u 
spire CuEm 0,8 mm.Acordul În fiecare 
domeniu de frecvenţă se face din miezul 
feromagnetic. . . 

Alimentarea generatorului se 
asigură din reţeaua ae 220 V printr-un 
transformator care În secundar are o 
înfăşurare de 10 V şi poate debita 200 
mA. Redresarea se face cu patru diode 
1 N4001, dar şi cu o pLinte de tipul 
1 PM05. Tensiunea stabilizată de 10 V se 
obţine cu o diodă Zen ner de tipul PL 10. 
La realizarea fizică este recomandabil 
ca bobinele, condensatorul variabil şi 
tranzistoarele T1 şi T2 să fie ecranate 

. electromagnetic. 

indicator adecvat, de pildă un 
miliamp.ermetru c.a. cu 100-200 mA la cap 
de scală, ÎI p'ot intercala. În circuitul de 
poartă, În serie cu potentiometrul P şi cu 
rezistenţa de limitare R3, aceasta din 
urmă având o valoare care se tatonează 
experimental În funcţie de gama de 
sensibilitate (corelată cu gama de putere) 
a triacelor pe care vrem să le testăm. 

II 



prealabilă pentru prelucrarea În sensul 
eliminării zgomotului de fond; 

Mărimea pragului de zgomot 
adaptează În mod dinamio." 
amplitudinea semnalului audio şi 

Emil MARI AN totodată reducerea zgomotului; . 
- Decodează În mod deosebit de 

zgomotului de fond a, (dBJ eficient Înregistrările efectuate cu un 
VV,.,UIJCIl o gamă extrem de sistem reducător de zgomot 

specializaţi În O compandor ~ ca de exemplu DOLBY-B; 
fiecare dintre aceştia .. i O Prezintă .. acces ,direct la 

tratând-o "",..,+"y",,", €:oncepte, -20 amplificatorul comandat În tensiune 
variante şi (VCA=Voltage Controlled Amp/ifier) 

Orice prestigiu, ·30 pentru adăugarea şi a altor funcţiuni 
constructoare de aparataj ·40 suplimentare reduc::ătorului de zgomot 
electroacustic, a elaborat În timp cel ·50 - realizat cu acest circuit integrat; 
puţin una sau două variante -60 - Comenziie· de transfer direct şi 
perfecţionate de reducătoare de MUTING sunt compatibile TTL; 
zgomot, de tipul' celor Încadrabile În 20 3k 20k f(Hz .. ~ Dinamica acestui reducătorde 
conceptul filtru dinamic. Dar nu zgomot atinge 100 dB; , 
totdeauna rezultate!e au fost pe măsura L Fig~,1 I - Distorsiunile armonice totale 
aşteptărilor. O dată ce montajul devine' introduse (posibil, nu obligatoriu) de 
pretenţios şi sofisticat, el presupune În O mare problemă a Oricarui sistem prezintă valoarea THD~O,02% 
final un număr mare de componente r~duc~to.r~e zgomot de ~ip filtr~ (Ia frecvenţa f::lkHz); 
electronice. de ca una dintre dinamiC, Indiferent de compleXitatea lUi, - O gamă largă de tensiuni de 
ele să se sau să constă În identificarea sursei de zgomot alimentare a circuitului integrat, 
nu-şi mai respecte proprii de pentru atenuarea şi chiar. eliminarea respectiv U A=7+ 18 V. 
lucru, pentru ca final să fie acesteia/.Dar cum? Să nu uităm că Un ultim 'avantaj, demn de luat În 
Înrăutătirea calităţii semnalului audio programe muzicale sonore diferite considerare de către constructorii 
pe care ne străduim atât de mult să-i prezintă În primul rând spectre de amatorj sau profesionişti, este că NU 
optimizăm! frecventă diferite, dar şi zgomote cu SE PLATEŞTE LICENŢA la utilizarea În 

Prima tendinţă actuală .este· spectru de frecvenţă şi amplitudine aparatură a acestui circuit integrat! Se 
realizarea de către firmele specializate diferite! Regimul dinamic de funcţionare mai menţionează că SSM2000 
În domeniu a unl:li circuit integrat a filtrului dinamic, În ceea ce priveşte reprezintă inima unui reducător de 
specializat care să conţină toate comportarea În momentul unor variaţii zgomot dintre cele mai moderne (anul 
componentele active şi să permită bruşte de amplitudine şi/sau freqyenţă 1997), stereofonic, aplicabil pentru 
realizarea funcţiilor de bază, cu un trebuie foarte bine gândit $i ales. In caz toate sursele de semnal audio -
minim de componente electrice pasive contrar, programul sonor suferă magnetofoane, casetofoane, sisteme 
externe, proprii filtrului dinamic. De deteriorări sesizabile acustic, nu de de comunicaţii prin satelit, recepţia AM 
asemenea, conceperea acestui tip de puţine ori mai ~~p~rătoare din punct de şi FM, toate fiind În final "duse" în 
circuit integrat trebuie să ţină cont de vedere al audlţlel decât zgomotul, de "zona" HI-FI! 
toate noţiunile de particularităţile fond pe care ne străduim atât de mult Se mai precizează că SSM2000 a 
si problemele ale unui filtru să-I eliminăm! fost astfel conceput Încât, În afara 
dinamic, dintre care se reamintesc: Ţinând cont de toate aceste reducerii automate a zgomotului, este 

muzical sonor conţinut consi'derente, specialiştii firmei permis accesul "din exterior" la VeA, 
de un semnal audio de fond ANALOG DEVICES au realizat şi pus la pentru un reglaj manual al volumului, a 

sunt şi punct un sistem reducător de zgomot compresiei, a compensaţiei zgomotelor 
miscibite cam În orice de tip filtru dinamic, bazat pe facilităţile străzii (în momentul audiţieil), pentru 

fără o netă de oferite de un circuit integrat specializat, reglajul-comandă MUTING sau oprirea 
şi conceput pentru această funcţie, şi sistemului la partea finală, ce priveşte 

destul de anume reducătorul de zgomot analiza semnalului original. 
SSM2000. EI permite real,izarea Concomitent, un parametru esenţial al 
practică a unui nou, actual şi modern tip unui reducătbr de zgomot cu SSM2000 
de reducător de zgomot, de tip filtru Îl reprezintă comportarea excelentă a 
dinamic. Funcţiile sale de bază includ montajului În timpul regimurilor 
prezenta unui tip de filtru dinamic, bazat dinamice de funcţionare, eliminându-se 
pe o compilaţie de filtraj dinamic cu complet posibilităţile de "deformare de 
pantă variabilă a zgomotului, procesare" a semnalului audio original 
suplimentat de un montaj electronic (BREATHING, PUMP, WHEEZE etc,), 
"detector" de tipul şi nivelul zgomotului Concepţia modernă a unui reducătorde 
de fond, indiferent de sursainitială a zgomot, analogic ca funcţionare, constă 
semnalului audio. Rezultatul practic În posibilitatea de a identifica sursa de 
este apreciabil, deoarece rejecţia totală zgomot şi in final de a acţiona astfel 
a zgomotului poate attnge in final Încât ea "să fie atenuată şi chiar 
valoarea de 25 dB, fără. necesitatea eliminată. In acest sens există două 
unui regla) manual pentru diverse surse procedee de bază: . 
audio mal mult sau mai puţin afectate ~ atenuarea progresivă amplitudine 
de zgomotul de fond. frecventă, o dată cu descreşterea 

Caracteristicile tehnice ale unui amplitudinii semnalului util În banda 
reducător de zgomot În componenţa audio şi micşQrarea amplitudinii şi 
căruia se include circuitul integrat mărirea frecvenţei lui ~ sistem veA, vezi . 
SSM2000 sunt următoarele: ' diagramele din figura 1. In acest fel 

.. Atenuarea de zgomot, FĂRĂ: zgomotul de frecvenţă rnedie.:fnaltă cu 
EFECTE SECUNDARE AUDIBILE: amplitudine mică fată de semnalul 

dB; , audio este eliminat În zona frecvenţelor 
necesită un reglaj (codare) medii..'înalte; 
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~ reducerea benzii de trecere audio, 
în .. funcţie. de. frecvenţa maximă 
instantanee ~ sistemul VCF (voltaje 
controlled" fi/ter), vezi diagrama din 
figura 2. In acest mod zgomotul din 
afara benzii de. trecere instantanee .a 
sisternului audio procesat este elimihat 
cu desăvâr$ire. Pe acest principiu de 
funcţionare se bazează sistemul DNR
realizal de firma "National 
SefTliconductQr". Procedeul, deşi bun, 
este susceptibil la erorile de nivel ale 
zgomotuluÎ, care prezintă, în funcţie de 
sursa·de semnal audio şi de caracterul 
Înr~gistrării, niveluri variabile. Rezultă 
necesitatea reglajului manual pentru 
fiecare tip de semnal audio. 

Reducătorul' de zgomot HUSH 
îmbină avantajele oferite de cele două 
procedee de reducere azgomotului 
prezentate anterior, folosjndu~le de fapt 
pe ambele, înseriate. Rezultatul practic 
al ;acestei procesări a semnalului audio 
determină o· atenuare a zgomotului de 
cea 25 de, valoare demnă de luat în 
considerarStvla un\filtru dinamic! Se mai 
menţionează că această· valoare a fost 
obţinută .. fără obişnuitel(3. operaW de 
preaccentuare - 'dezacc9htuare, utili-: 
zate frecvent la redOcătoarelede 
zgomot sofisticate (DOLBY,'DBX, EX
KO). Esenţa reducătorului, de· zgomot 

. cuSSM2000 o constituie aranjamentul 
electronic astfel realizat încât montajul 
identifică zgomotul, ·indiferent de 
amplitudinea şi compozitia lui spectrală 
şi, în mod practic îl elimihăJUn astfel de 
rezultat afost posibil de obţinut datorită 
realizării. unui procedeu' (breveţat) de 
defectare automată a nivelului 
zgomotului. Urmare a acestui fapt, 
blocurile funcţionale VCA şi VCF, 
înseriate, se adaptează. instantaneu 
conditiilor de funcţionare ce priveso 

" semnalul audio prdcesat.. Ideea· de 
bază a config.,Uraţieielectronice de. lucru 
a pornitoe. Ia faptul că fiecare. semnal 
audio contine, în intervalt,J1 dintre două 
pasaje. muzicale, pauze, \ aşa-numitele 
blancuri, în .cursu\·cărorazgomotul de 
fond se manifestă cel mai distinct. Un 
etaj detector "profită"· de acest lucru 
pentru. ~ analiza zgomotul,. iar în urma 
acestei analize "determină" măsurile 
cele· mai efiCiente În vederea eliminării 
lui.. . 

Dar pentru a înţelege funcţiile.' de 
bază ale circuitului .. integrat SSM2000, 
să analizăm schema~bloc a acestuia, 
prezentată în figura 3. Semnalul audio 
stereo, aplicat la intrările L şi. R, 
traversează iniţial filtrele VCF de tip 
trece-jos, iar ulterior filtrele VCA.' 
Urmează un etaj tampon, după care 
semnalul audio prelucrat ajunge la 
ieşirea. montajului, Desigur că partea 
cea mai Interesantă a montajului o 
constituie modul de comandă a celor 
două filtre VCF şi VCA.frecventa de 
tăiere a celor două filtre VCF se 
situează -in intervalul 3 kHz+37 kHz. Se 
remarcă· faptu.l că frecventa superioară 
de tăiereafilfrului VCF depăşeşte cu 
mult Iimita.superioară de frecvenţă a 
benzii alJdio.Eaa fost însă aleasă la 
această valoare pentru a evita cu 
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SEMNAL AUDIO 

desăvârşire 'deformarea semnalului 
audio iniţial procesat, in momentul 
regimurilor tranzitorji de lucru ale 
reducătorului d~ zgomot. Cu . alte 
cuvinte, . montaJOluare . timp" să 
"deschidă".banda audio. Ia o 
componentă de frecventă inaltă şi nivel 
mare, "apărută" foarte rapid În 
programul muzical. Se mal remarcă 
faptul că cele două VCF-uri sunt 
comandate de aceeaşi tensiune, 
pentr,u a nu deforma imaginea spatială 
stereo a semnalu.lui audio, păstrându" 
se transmisia şi corectia I simetrică a 
acestuia .. De la ieşirea blocurilor VCF, 
semnalul audio care a suferit O· primă 
procesare este aplicat in continuare 
blocurilor VCA. Functiile lor de transfer 
in privinta dinamicii 'au fost prezentate 
în figurile 1 şi 2. Două circuite de 

. comandă instantanee \reglează 

OEFAULT 
THRESHOLO 

I te =3kHz I . 
l' 

Lour 

amplificarea ',celor două ... VCA. 
Atenuarea se manifestă plecând de la 
un nivel de ieşire sub pragul nominal cu 
o pantă de 2,2 dB/octavă. Zgomotul 
atât de nedorit este cu atât mai mult 
atenuafcu cât semnalul audio util are o 
amplitudine mai mică. Faptul interesant 
este că atenuarea se face În funcţie de 
nivelul semnalului audio/şi nu de 
frecvenţa. lui " vezi diagramele din 
figura 1. Imediat ce semnalul audio 
creşte, VCA-uldevlne un simplu etaj 
tampon, nemodificând amplitudinea 
semnalului audio preluat din blocul 
VCF. Evident, în această situaţie 
zgomotul de. fond poate "traversa" 
acest etaj functional, dar, datorită 
niveluiuisău mic, el este În totalitate 
"mascat" de semnalul· audio. 

(Continuare ln numărul viitor) 

m 
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Ing.Mihai-George CODÂRNAI 

paralel câte un comutator, K1 A şi K18, 
care, În momentul În care sunt închise 
(simultan sau independent), permit şi 
trecerea unei eventuale componente 
continue ce s-ar afla la Intrarea 
canalului respectiv. După 
condensatoarele şi comutatoarele 
amintite se află câte un circuit divizor 
de tensiune format de rezistenţa R1A 
(respectiv, R18) şi potenţiometrul P1A 
(respectiv, P1 B). Semnalele culese de 
pe cursoarele celor două 
potenţiometre sunt aplicate fiecarei 
intrări a porţilor de transfer
comutatoare U1 A pe pinul 1.; 
respectiv, U18, pinul 3.' Rolul 
potenţiometrelor este de a obţine 
niveluri corespunzătoare care permit 
semnalelor de la cele. două intrări să 
treacă nedistorsionate prin 
cOl'l1utatoarele electronice, catre 
ieşirea comună. 

ontajul prezentat În figura 1 
este o construcţie auxiliară 
foarte' utilă pentru cei care 

posedă osciloscoape cu un singur 
spot, În sensul că acest accesoriu 
permite vizualizarea simultană a două 
semnale ale căror frecvente nu 
depăşesc 20 kHz. Schema electrică 
este simplă şi nu contine decât două 
circuite integrate CMOS; unul de tipul 
MMC4016 (sau MMC4066, compatibil 
pin la pin cu MMC40'16) şi celălalt 
MMC4047, la care se mai adaugă 
câteva componente pasive 
(rezistoare, potentiometre, 
condensatoare, diode, mufe şi 
comutatoare electrice acţionate 
meq,anic). 

In principiu, este vorba de un 
chopper electronic (mai precis, de un 
multiplexor analogic 2:1) care nu face 
decât să comute periodic, alternativ, 
semnalele care se găsesc la cele 

KIA 

K1B 

IEI 

P1A 
100k 

'P1B 
100k 

două intrări, CANAL A şi CANAL 8, 
spre o ieşire comună care, la rândul 
ei, se cuplează la intrarea propriu-zisă 
a unui osciloscop cu unsingur spot. 

Comutarea este asigurata cu 
porţile de transfer U1 A ŞI U18 din 
circuitul integrat MMC4016 .{sau 
MMC4066j, iar comanda comutarilor 
este data de un circuit astabil, 
MMC4047, ce, furnizează două 
semnale dreptunghiulare În antifază, 
la ieşirile de pe pinii 10 şi 11. 

Semnalul de la ieşire, 
corespunzător fiecărui canal de 
intrare, se va regăsi sub forma unor 
eşantioane din semnalul original, dar 
care, datorită comutării cu o frecventă 
de repetiţie suficient de mare În raport 
cu cea a formei de undă, va apărea pe 
osciloscop, practic, nedeformat pentru 
cel care face vizualizarea. 

Intrarea În fiecare dintre 
comutatoarele de canal se face prin 
intermediul câte unui condensator, 
C 1 A şi C 1 8. Acestea au conectate În 

....---t>VDO 

Deoarece valorile potenţialelor pe 
intrările celor două porţi de transfer nO 
trebuie să dep,ăşeascăfoarte mult 
limitele tensiunii de alimentare, se 
impune protejarea acestora, protecţia 
la supratensiune fiind asigurată de 
,grupurile R1A\ P1A, D1A, D2A 
(respectiv R18, 'P18, D1 S, D28). 

Oscilaţia' der
, comandă a 

eşantionărli e$te furnizată de astabilul 

100uF' . 
lOOhF 

voa 

"100uF' 
100nF' +7~SV 

8 

RO 
10k 

VSS 

-7 .. SV 

LA OSCILOSCOP 
-II-
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i, care asigură ,Ia ieşiril~ '10 
moale dreptunghiular,e in 

, cu' un f~ctor de umplere de ~ 
şi cu frecventa de aproximativ 60 
Frecvenţa de oscilaţie, este dată 

RQ-Co şi poate 1.i modificată, 
orinta, prin schimbarea valorii 

ui sau a rezistarului. 
uitwl integrat MMC4047 
ază pentru. un domeniu 

valori Ro ş.i CO' este 
r~cjJman(jattiica acestea să nu fie mai 

de ·10, " respectiv 1 00 pF" (nu 
insă, r~s~rictivă coborârea 
sub cele amintite mailnainte). 

emnalele . ce, urmează să fie 
JC,oU("II'I~~v nu' depăşesc frecvenţe . de 

, comanda decomutare'poate 
, nţă'maÎ .jpasă, 20-3.0 kHz. 

caz,' la' ieşire, semnalele se 
rOl"'f':\I"\.::>t,jh din' eşantioane cărora 

fronturHe .de comutare 
cazul . unei comenzi".de 
matridibată (50-60 kHz) , 

sunt uşor vizi:bHe şi pot, eventual, 
d$ranja vizualizarea formelor de undă. 

;i Impedanta de intrare a montajului 
este. funcţie,de imped~nţa de intrare a 
osciloscopului '.ca(E~ se utilizează; 
Oeoarece,in generak impedanţa de 

, intrare a un.ui oscilo'Scop este definită 
ca fiind., deordin~111 MQ//30-1 00 pF, in 

'/schemâ propusă, acesta va afecta 
foarte puţin imp. edanţa generală de 
intrare a montajului. Ca urmare, 
Împedanţa de intrah~' a ansamblului 
montaj-osciloscop esţe de aproxjm~tiv 
toO kOI/40-120 p F, in, funcţie de 
acurateţ.ea.de executie a montajului şi 
" a ansamblului format din cablul 
coaxial şi sonda de măsurare ce se 
\tor cupla la intrări,le CANAL A şi' 
CANAL B. 

Cu ajutorul acestui montaj. nu se 
pot' • determina. cu exactitate valorile 
tensiunilor, de intrare deoarece 
potenţiometrele .de reglaj aln/velurilor 
potenţialelor· de' , intrare nu \ sunt 
calibrate. Deteqninarea pe osciloscop 
a .. acestoraeste numai estimativă. 

O . particularitate a schemei este 
posi.bilitatea de axare verticală 
independentă a semnalelor ce se 
vizualize~ză, in poziţii, ce fac ca cele 
două forme de ,undă să nu se 
lntrepătrundă, eVftându~se, astfel, 
confuziile in interpretarea lor. Acest 
lucru eşte posibil prin aplicarea' câte 
unei componente continue, variabile şi 
independente, peste semnalul fiecărui 
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100ur 
100nF 

0\1 

e re 
A~(P A+P1A+R1A)· in discuţie 

aplicarea de potentiale continue 
excesiv de mari, deoarece-acestea ies 
din intervalul Valoritor de tensiune 
permisive la intrare. 

Tensiunea de' alimentare poate fi 
cuprinsă tntre±:2,5 V şi ±7,5 V, dar 
trebuie' să fie bine fiitrată şi stabilizată 
(riplu sub 1 %0 şi stabilizarea în raport 
cu variaţia tensiunii continue generale 
de alimentareÂU±7 SV/ÂUintrare<1%o). 
Stabilizarea foarte oună ,a sursei de 
alimentare este' necesară mai ales În 
cazul' semnalelor foarte mici, de 
ordinul milivolţilor, la care. variaţia 
tensiunii dealiment~re conduce la 
apropierea sau depărtareâ celor două 
forme de undă, o dată cu deplasarea 

culese de pe cursQarele' simultană ,a celor două "spoturi" pe 
potenţiometrelorPA şi Pa suntap!icate verticală, fapt ce ar conduce la 
md~pendent, ptinlntermediul porţilor eventuale" e(OrÎ in interpretarea 
de transfer U1 C şi U1D ale circuitului acestora. In funcţie de tensiunea de 
MMC4016 (sau MMC4066):peste alimentare aleasă, tensiunea 
potenţialul de. referinţă al, intrărilor semnalelor de intrare nu trebuie să o 
("rn?sa"pesemnaldeintrare). In felul depăşeaSCă pe ~ceasta. Excepţie 
acesta apare oinsumare, în raport cu face' cazul in, care se vizualizează 
,potenţialul de masă de alimentare, pe s.emnale alternative de valori vârf-vârf 
durata comenzii,· a ',semnalului mai' mici .decât 15' \J .(pentru 
eşantionat, şi a potenţialului yariabil alimentare la ±7,5 V) suprapuse peste 
aplicat fiecărui icanal in' parte;- Drept componente continue de pană la 85 V 
urmare, fiecare semnal de pe cele '(K1 A şi/sau K2A deschise). 
două canale se va reconstitui pe Dacă nu există posibilitatea 
osciloscop axat pe verticala tubului I alimentării dintr~o sursă de tensiune 
catodic la'un nivel diferit de celălalt. dublă, se poate recurge la serviciile 
(sau la acelaşi ,nivel, in cazul in.care unui artificiu simplu ~are "fabrică" o 
cursoarele potenţiometrelorP A şi Pa tensiune de mijloc ce va fi definită ca 
sunt la acelaşi potenţial). potenţial de masă. Schema circuitLllui 

Di,n . cele arătate anteri!or se de alimentare, împreună cu 
deduce că osciloscopul trebuie să fie potentiometrele de axare verticală, 
comutat pentru .' vizualizarea este prezentată în figura 2. 
semnalelor de curent continuu şi nu Referitor la componerltele pasive, 
p-entru cele alternative. Cu toate este recomandabil a se utilizş. piese 
aCestea, se pot vizl,laliza şi semnale -de bună .calitate. Condensatoarele 
de '. curent alternativ,. prin, acţionarea electrolîtice" trebuie' să aibă pierderi 
comutatoarelorK1 A şi/sau K'1 B. " mici, folosindu-se, eventuat.c~le cu 

Condensatoarele .C1 ... C8au rolul tanta\. Cu excepţia condensatoarelor 
de decuplare la "masă",.din punct de C1Aşi C1B,care trebuie să suporte o 
vedere 'al curentului, alternativ, ,a tensiune ,continuă de. minimum 100- V, 
potenţialelor, variabile VA şi Va. ) toate celelalte vor fi de minimum 16 V 
Alterare.a potenţiale lor .V.A şi Ve' de c.c. Rezistoarele su. nt de pl,ltere mică, 
către o componentă continuă de la 0,2·5 ,W. Se recomandă folosirea, 
cele două intrări este nesemnificativă pentru axare, a potenţiometrelor 
deoarece aCeasta este divizată intr-un 'multitură, bobinate, iar în cazul celor 
raport mai I mic de 1:100, micşorare de intrare, a celor chimice. 



Ioan BĂLOI, P.etro,ani 
. ajoritatea autoturismelor sunt excitaţie al alternatorului. şi astfel se 
echipate cu generatoare de poate adapta uşor scopulUI propus. 
tensIune de tip alternator. la . Rolul comutatorulUl electronic este 

o mare parte din autoturismele îndeRlinit de' drcuitulihtegrat 
româneşti" reglarea tensîunii debitate CI=~A723. Acesta conţine oJefennţă 
de alternatoare se face cu ajutorul de tensiune terrnocompensată,' un 
unui releu. electromagnetic (vezi comparator şi une~ajfinal. Stabilitatea 
figurile 1 a şi 1b) care acţionează cu temperatura a referinţSi este de'. 
asupra tensiunii de . excitaţie, a Q,002%f-C şi conţin~ un operational 
alternatorului în funcţie de tensiunea cu rol de comparator. Operationalul 
bateriei şi de .numărul de consumatQri urmăreşte tensiunea .baterieide 
conectati la .. un moment dat. In acumu!atoare prin divizorul alcătuit.din 
decursul funcţionării, acesta se semireglabilul de 2,2 kn .şirezis
dereglează repede sau una din . tentele aferente. pacă tensiunea. pe 
piesele componente (în special R4) se intrarea inversoare este mai mică 
arde. decât. tensiunea / ap'licată intrării 

In figura 2 este prezentată neinversoare, obţinută din refşrinţade 
schema unui releu electronic, schemă tensiune, atunci peieşÎrea Vz apare o 
de conceptie proprie, care foloseşte tensiunţ3 de. aprQximativ6 V. Deci, 
componente' de wataj mic şi nu are dacă' tensiunea la •... , bornele 
piese În mişcare. '. acumulatorului este .maimică de 14,4 

S9hema reprezintă, de fapt, un . V,, pe pinu! 9 alintegratullJi apare o 
stabilizator de tensiune autoprotejat, 'tensiune de 6 V, . iar . dacă se 
care, la o .anumită valoare a tensiunii deiăşeşţe teflsiunea de 14;4 V 
de intrare, printr~un comutator (reg!abilă . din. . potentiometrul 
electronic ingemos, nu mai furnizează miniatură/format mic),ace.astă 
tensiune la ieşjre~ . tensiune dispare. 

Tranzistorul de .putere 2N3055 . Rezistenta de 1 Mq. asigură un 
folosit pentru fe'gulatorul de tensiune histerezis de. aproximativ 20 . mV, 
admite temperatură mare pe necesar pentru a. obţine o disipatie 
joncţiune, suport~ curentul oe maximă pe elementul de comandă. . 

m 

Ieşirea Vz este legată la baza 
tranzistorului T1 din etajul următor! 

'<?are are ca sarcină rezistenţa _ R7, 
parte componentă a stabilizatorului de 
tensiune,. un stabilizator- clasic, 
autoprotejat, care nu mai 
explieaţii. 

Dacă tensiunea la. bl;>rnel.e 
acumulatorUlui este mai mică de14A 
V,pe baza tranzistorului Ti (PNP) 
este aplicată.~ parte din tensiunea Vz 
(de 6 V),'care îl blochează. Joncţiunea' 
emitor-colector a tranzistoruluiT1, 
având o rezistenţă mare în stare 
blocată,> nu influenteazăfunctionarea 
normală a stabilizatorului. Tran:zis
toareJeT2 şi T3 sunt înconducţieşi 
furni·zează tensiune bobinei. de câmp 
a alternatorului care încarOft 
acumtJlatorut. Dacă tensiunea la 
bornele ,acumulatoruluidepăşeşte 
valoarea stabilită·' (ptin. r~glaj) de.14A 
V, tensiunea Vz. de. pe pinul 9 al. 
integratului dispare, iar tranzistorul Ti 
se deschide, fiind pofarizat în bază' 
prin -rezistenţa R6, anulând tensiunea 
de . pe. baza tranzistorului T2; 
blocându-1. T3 se blochează prin 
dispariţia tensiunii de polarizare, 
blocaj care este menţinut şi de 
rezistenţa RB, conectată la minusul 
montajului. Nemaiexistândcâmpul 
magnetic în alternator, .. inductia 
sistează,ft iar tensiunea de ieşire 
"cade" la zero. Prin·· aceasta - mai 
precis, . prin frecventa variabilă a 
Intreruperilor - se realizează automat 

Regubtor de 
tensfune 
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~o ,'valoare medie 
convenabilă, pentru 
curentul" 'd~: ,e~citaţie, 

i tEmsiun,eajurnizată 
fiind ," mentilivtă,' sub 
limita prestabilită. 

Din punct" de 
: vedere , constructiv, 
1 am folosit vechiul 

supo.rt al ,releului 
electromagnetic, de 
pe care am îndepărtat 
rezistentelebobinate 
şireleuL "Cu patru 
distanţiere ,matate la 

• 

ambele capete (cu 
M3), am fixat plăcuta 
cu ,piesele în partea 
de jos (fig, 3), sub 
careammtrodus încă 
o . plăcuţă izolatoare, 
iar, în ,partea 
superioară am' fixat o 
plăcută din textolit cu 
aceleaşi dimensiuni, 
ipecare am montat 
potenţiometrul , , şi 
capsele prin 'care am 
efectuat legăturile cu 
tranzistorul de putere 

'% ", ';\) ''1,\"4'' \", '\\\."Im,(,~,\\ i'!\ "'~~W}"',\'1'%i'!!"V\\l>'!I\\tNN\!K'I\;P'W,'lJ~W1WtWI'?UKU\W«:i1\\' ,~'W.r"'" ""'!!i"W0~;i\}'1\\k"'V\W\\"M,\}~'),)'li\"'\n 'Mh,'0LlA'QI\T\"\ 
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B2 

I---... ....... ~CK. Q 

+12V 

c ' , ' 

.l-~ 
Q(Q) ," +12V 

do la 02 

montat pe capacul 
regulatorului. 

PIăcuţa cu 
circuitele imprimate 
am proiectat-o pentru 
rezistoare cu peliculă 
metalică. Rezistoarele 
chimice vor'fi montate 
,Jnpicioare" . 

BIBLIOGRAFIE 
Oolecţia revistei 

"Tehnium" 
Circuite integrate 

liniare-aplicaţii 
\'Y';~}\:X\' 'f',:n"!.' 

Uiţi, dintre posesorII de motoraşului, rămâne de realizat montajul 
autoturisme şi-ar dori o închidere care să ,schimbe polaritatea acestuia 
centralizată, dar preturile actuale pentru a lucra în moduLîncuiat-desculat. 

înCUiată sau desculată. 
n ,functie de motoraşul folosit, timpul 

de ,functionare 'al, acestuia se determină 
din condensaţorul O/căruia i se poate găsi 
valoarea corectă, (100;.68 nF) prin 
tatonare. 

nu le permit. De aceea, propun o Montalul se ,oompune, dintr-un 
"închidere centralizată" celor care pot monostabil, care determină timpul de 
să-şi procure un motor sPElcializat, dar funct, ionare al motoraşului, un dIV,IZO, r de 
pentru o singură uşă (şofer)~ In funcţie de frecventă care lucrează pe post de 
preferlntă, se poate comanda prin dIferite "memorle",tinând cont ca motorul,la 
metode. ' , următorul impuls', să aibă celălalt sens şi 

Eu am recurs la comanda printr-un două porti ŞI-NU (open (train), cu care am 
singur contact'REED (releu), care se realizat comanda releelor. 
amplasează; într-un loc numai de Se poate con,eetaşi un LED, ca 
proprietar ştiut. După montarea martor, care' ne Indică dacă uşa este 
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Se foloseso două, relee la12 V, cu' 
contacte normal inchis şi normal deschis, 
ca în sohemă. 

Monostabilul şi divlzorul, de frecvenţă 
sunt realizate cu MMC40' 3, iar 'pentry 
cele patru porti SI·NU open dram am 
folosit două MMC4'0107. 

II 



AUTO SERVICE 

Ştefan 'VODĂ 

entru cei care ppsedă, un 
autoturism (cu sau fără garaj 
personaf),iată ,câteva idei 

care, sperăm, pot fi de folos. 
Semirampă. Potrivit figurii 1, 

. puteţi construi (din diferite piese 
metalice recupe. ratei de pildă, de la 
demolări de. construcţii) o 
semirampă' basculantă. (de două ori 
dispozitivul din figură, pentru două 
roţi). Deşi de format redus (şi lesne 
demontabil, putând fi păstrat În 
garaj, magazie etc.), acest 
dispozitiv mecanic simpfu permite 
ridicarea, după rievoie,fie a părţi.i 

.din spate,. fie a celei din fată a 
I maşinii, spre a se putea cerceta 
comod starea vehiculului şi' a se 
face eventuale reparaţii în acele 
zone. I 

AltmoddeC\ gara maşinaceva 
mai sus de înălţimea solului vă este 
prezentat În figura 2. Partea de jos 
a dispozitivului respectiv o puteţi 
construi din.şine Qe fier cu profil În 
formă de U, reunite prin două 
platbande sau ţevi montate În formă 
de X. Cela. două benzi de rulare (de 
deasupra) pot fi din. tablă groasă de 
6 mm, din scândură de stejar sau 
de fag groasă de 40~SO mm, tăiată 

oblic . laca.petele de intrare a 
maşinii. Şi dispozitivul acesta 
permite unele reparaţii sub 
caroserie, cum .ar fi; de pildă, 
strângerea pieselor frânei de mână. 

Semnafizator. Pentru a evita 
coliziunea cu peretele din faţă la 
intrarea în garaj, vă .recomandăm 
montarea instafaţiei ele.ctrice din 
figura 3. Aceasta, printr~un contact 
mecanoelectric, . semnalizează 
~ficient momentul optim de oprire. 
In figura. 4Se arată cum puteţi 
monta un alt tip de instalaţie de 
semnalizare, .dotată cu. un contact 
electric (cu arc) plasat pepodeaua 
garajului şi care, la atmger;ea roţii 
din faţă, acţionează concomitent o 
sonerie. şi un. bec montate În paralel. 
şi aşezate într-o cutie pe. peretele 
din faţă. 

O posibilitate mai simplă şi 
necostlsitoare de a se evita 

. consecinţele grave ale unei 
eventuale' ciocniri cu peretele 
garajului constă În montarea (pe 
perete) a două cauciucuri uzate (cu 
rol de amortizordş şoc), aşa cum 
vedeţi în figura .S .. In . sfârşit, pentru 
buna orientare . a mersului cu 
spatele În spaţiul strâmt al garajului, 

vă propunem să montat; pe 
o oQlindă astfel Înclinată 
folosmd·luminile din spatele 
. (daCă preferaţi. să garaţicu 
înainte), să vedeţiâe lavolan 
oglinda retrovizoare, m 
manevrei (fig. 6).. .' 

Poliţă portbagaj. La 
autoturism de . tip 
capacitateeţ portbagaj ului 

sporită prin utilizarea mai 
spaţiului respectiv pe 'in!5ltiITIO 

acest scop, vă invităm să l.lJll,""ll·t~t 
o .poliţă simplă -.din ţeavă de 
zincat cu dlametrul de 8-10 
(sau bară defrer:'be<ton groasă 
mm) şi plasă de sârmă (din' 
folosită. ·pentru site ·.rare sau 
garduri), aşac.um'.vedeţi din fi 
7. Poliţa se montează 
nevoie· (pe p'atru· bare de 
sau pe nişte picioarE;) de. lemn 
ţeavă), . cani la ,mijlocul înă 
spaţiului rezervat. bag 
Bagajele mai grele. vor fi Q\:)I:;;LCU'C 

ios, iar cele uşoare pe pl 
In acest fel. este asigurat şi 
lesnicios' Ia oricare colet, 
'Stc. 

Pârghie suplimentară. Piuliţel 
Înţepenite ale· .'. unei roţi pot 
deşurubate repede şi fără 
deosebit cu ajutorul COclrOE~J\ 

\ obişnuite, dacă" folosiţi Inca 
pârghie de acţionare: aşa cum 
vede În figura 8. 

Dispozitiv pentru 
autovehicu/ului, O can 
butoi din material ..... 1 .... '.+;"\ 

capacitatea de20-S0 1, d 
de furtun (dintre care una orevazUI 
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cu un cap de duş, ca'la baie, ori cu 
o perie specială, În coada'căreia se , 
fixeaz·ă . furtunul) şi. cele două 
dispozitive, simpfu de realizat, pe 
care le vedeti În detaliile figurii 9, .vă 

'permit spălarea. autoturismului, 
Indiferent de' locul unde vă aflaţi, 
folosind... presiu'nea gazelor 
eliminate de motor, prin ţeava de 
eşapamentIObsery~ţl,!!nfiQură că: 
a) cele douăfurţu..n,t;J.ritrebule fixat-e 
etanş la' capa,c .. Olj,~;,Canistrei; b) 
furtunul ce alim.epte·~ză /cugaze 
intră În canistră O\)f'r)ai până imediat 
sLib dop, În timp, Ce capătul celălalt 
se termir,lă printr-o piesă cilindriqă 
de tablă pe care o fixati la ţeava de 

'eşapament cu un şurub-fluture 
montat aşai cum vedeţi În desenul
d~taliu din dreapta;.c) furtunul 

'pentru stropit pătrunde până. Ia 
fundul canistrei. . ( 

Pentru protectia caroseriei) pe 
timpul iernii,. Împotri\la actiunilor 
distructive alelJmidităţii şi şării, 
aplicaţi În .sta,re fierbinte, cu 
pensula, un strat de .2:-3 mm, pe 
toată partea inferioară;, cu următorul 
amestec: 

.. Se Încălzeşte, până! la fierbere . 
1 kg bitum şi .se adaugă În el, 
amestecând continuu, 100 9 grafit, 
apoi 150 9 solutie de Gauciuc. . 

Pentru Înlăturarea, oxizilor de p~ 
tabla caroseriei, vă·'. recomandăm 
s-o' frecaţi cu' o . pastă preparată 
astfel: În 50 mlapă.se dizolvă 1 9 
urotropioă şi 5 9 silicat de sodiu, 
după care se aQaug.ă 50 mi acid 
clorhidric tehnic. In. sol.utie se pun 5 
gmasă de hârtie şi se amestecă 
până la obţinerea unei paste 
omogene. După .. îndepărtarea 
oxizilor, părţile curăţate· se spală cu 
apă şi se şterg. '. . . ' 

P~ntru lustrultul caroseriei, 
puteţi folosi unul din amestecurile 
de'maijos: 

a) . Pe o baie de. apă sau nisip, 
tOPi. ti Într-un vas pO .. g ceară .. de 
albine, 8 9 parafină şi 10 9 
i . ' .' . (' 
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fj refolosite cu succes, ca piese 
pentru, realizarea de" contacte 
provizorii anticorozive la baterii 
electrice cu electrolit" lichid 
(acumulatoare), cum sunt cele de la 
motociclete, . autoturisme etc. 
Pentru aceasta, la capătul 
conductorului (firului electric) se 
lipeşte (cu cositqr) un disc metalic 
din cupru sau a1amă. (sau un capăt 
de bandădEf alamă luat de la 
electrodul unei baterii electrice 
uscate, uzate), apoi şe fixează 
acest disc (prin lipire'cuprenadez) 
În interiorul capacului din material 
plastic., Celălalt capăt' al firului 
(rămas liber) ÎI veţi scoate printr-un 
orificiu pe care-I veti daÎn partea de 
sus a capacului, folosind un cui 
1ndălzit, aşa cum se vede 1n figura 
10. Legăturile acestea sunt stabile, 
apărate de coroziune şi pot servi h:t 
alimentarea. cu energie. a unor 
becuri de iluminat (necesa're pentru 
depanări de noapte, În corturi etc.), 
aparate audiovizuale ce folosesc 
curftnt de 6-12 V, aparate de 
bărbierit etc. 

ozocherită.Se. stinga orice flacăra 
(inclusiv ţigara)şi"sead,augă 50 mi 
terebentinăşi. 80", mi parchetin, 
amE?stecân::/. 

, du-secontinuu, r-----------~---~~---
până 'Ia omo
genizarea 
pastei. La 
răcire se obţine 
o ceară care se 
aplică .. pe 
caroserie cuo 
carpă moale. 

b) Pe baia 
de apă sau 
nisip se topesc 
75 g. ceară de 
albine, . 25 9 
cerezină şi 40 9 
acid stearic. Se 
'adaugă apoi. o 
solutie de' 40 9 
trietanolamină 
şi 450 mi apă; 
se amestecă 
bine. Emulsia 
obţinută se ..,..~~ 
Îndepărtează 
de orice flacără t--~~o...t 
şi se răceşte ·Ia \ 
circa 302 C; i se 
adaugă. 400 mI 
pa r ch e tin" 
amestecându
se până la 
omogenizare . 
Lustruirea se 
fa.ce cu un 
tampon de 
pânză moale 
sau piele de 
căprioară. 

Piese,
contact la 
acumulatori 
electrici .. 
Capacele .din 
material plastic 
ale unor butelii 
'de spraiuri pot 

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



HOBBY 

Pentru cei dornici să studieze 
îndeaproape fenomer:tele atr:no~ferei, 
prezentăm construcţIa unei !;Jlruete 
electronice ", pentru determinarea 
direcţiei vântuluLI nconvenientulcelor 
mai multe dintre dispozitivele pentru 
indicarea direcţiei vântului' ,este 
necesitatea unei părţi mecanice 
foarte complicate." Montajul descris, 
aici rezolvă ac~astă problemă. Un 
disc din textolit sau circuit imprimat, 
prevăzut .cu un anumit număr de 
crestături (fante), este solidar cu 
rotorul giruetei. Constructia discului 
se face conform figurii '1. Se observă 
că această piesă, perfect circulară, 
este împărţită în opt sectoare, iar în 
fiecareI se practică un număr 
determinat, ,de,' fante. De asemenea, 
pe figură sunt marcate şi pu~ctele 
cardinale. O, sursa. luminoasă este, 
plasată deasupra discului, iar sub el 
se montează trei fotorezistenţe 
(fotodiode sau fototranzistoare)~ 
Fotorezistenţele sunt i1uminate de un 
bec de 6 V 150 mA, conform cu pozitia 
discului, cu_m ,se' vede În schema' 
cinematică din figura 2. Dacă ,fantele 
sunt plasate corect (conform f1Qurii 1), 
pozitia discului, deCI directia vantului, 
poate fi exprimată prin intermediul 
unui montaj electronic în cod aco 
(ze9imalcodificat binar) prin starea 
respectivă a diodelor electroluminis
cente (LED-uri). Astfel sunt definite 
oRtsectoare circulare şi un, decodor 
aco zecimal va putea indica direcţia 

D 

vântului pe cefe opt LED-uri dispuse pe 
cadran cIrcular. 

Schema din figura 3 arată el 
dlspozitlvuluLDacă fotorezlstenţele ' 
iluminate, tranzistoarele asociate sunt 
iar intrările corespunzătoare ale 
integrat COB442 sunt p!.:lse la zero (m 
rezlstenţele, de 4700. In,momentulln 
sursă destul de puternică ilumlnează 
fotorezistenţă, tranzistorul corespunzător 
deblochează şi f?line intrarea reSioectlva 
decodorului la uri' potential ridicat. 
stărilor de" intrare, circuitul' integrat 
aprindeLED-ul, care' vainaica 
vântului. Codul BCD, al fiecărui s 
discUlui este prezentaUr:'Itabelul,de mai j 

Dacă discui rămâne oprit1ntre două 
de exemplu Tntre Sud.şjS~d atu 
cod eronat, rtscă să,fleaphcat aec~oa(,n 
care va.afişa N-V. Pentru a,evlta acest tu 
se va utiliza codul Gray~. ' , 

Detalll.detuoru 

Girueta Roate ,ficonstruită,sub fo 
portabilă {conform desenului 4). sau staţi 
In ambele cazuri; partea mecanică 
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extrem de simplă. Carcasa lncare se 
montează discul, fotorezistentele şi 
becul se confectionează din placaj, 
pLastic sau tablă suţ>ţir~. ,ndicato~ul de 
'lant se poate reahzadm placaJ' sau 
tablă de 2 mm. Axul rotorului, fixat ln 
doi rulmenti, se face din ţeavă sau 
sârmă groasă. Dimensiunile 
constructiei nu sunt critice, ele 

răm.ânând la I~titudinea' reaHz 
în funcţie de materiale şi 
cazul giruetel' staţionare,p 
electrOnică se ,leagă printr-un cablu 
opt condubtOare -Ia fotorezistente 
bec. Montajul se alimentează la 
tensiune de 5V;~carepoate fi 
de unaHmentator de la 
electrică sau de' o baterie de 4 

TEI1NIUM - iunie 1 



in fizică se ştie că oscilaliile 
mepanice. .cunostute sub 
numele de vibratii pot fi 

dăunătoare, dar şi folositoare. Ele pot 
sco.ate din funcţiune.sau distruge 
maşini, dar tot ele "audat posibilitate 
inginerilor şi constructorilor să creeze 
utilaje de tasat. pămintul, vibro
motoare ,vibroincărCătoare, vibro
ciocane (ciocanuldeabataj) şi altele. a aplicaţie / nedlstructivă . a 
vibratiilor o. ,constituie·· jucăria 
prezentată in cele ce urmează. Priviţi 
figura: această hazliebuburuză se 
deplasează În ritmul vibraţiilor create 
de un excentric.·(camă) fixat' pe axul 
unui micromotor electric. . 

!n figura '1. se prezintă o variantă a 
buburuzei. vibratoare ..... Pe platforma 
circulară (1), confecti€>nată din placaj, 
se montează suportul din lemn cu 
micromotorul electric (,5); 

Pe' axul lui se fixe.ază .. excentricul 
(cama) din cauciCic . ,(3). Deasupra 
suportului micromotorului . 'se 
instalează intrerupatorul (4). Dela 
acesta se trag dpuă conductoare 
electrice izolate (6) la .'0 sursă de 
alimentare - o batene plată de 4,5 V. 

Dedesubtul platformei (1) se 
fixează ou şuruburi picioruşele din 
sârmă (2) Peste acestea se îmbracă 
bucăţile (2) de tub izolator. Ansamblul 
vibromecanic\ se' aeoperă cu o 
carcasă sferică ,jumătate dintr-o 
minge mică de. cauciuc, bineinteles, 
după ce a fost pictată ca o buburuză. 
Carcasa jucări~i poate fi. 
confecţionată şi' din. material plastic: 
(În acest caz întrerupătorul (4) se 
fixează pe cordon~lelectric, langă 
baterie). r.. 

O altă variantă a· jucăriei este 
prezentată În figura 2 areapta. Ea se 
deosebeşte numai prin simplitatea 
electroalimentării: două baterii (7) de 
1 ,5 V, instalate pe platforma (1). 

Micromotorulielectric poate fi 
recuperat de la o jucărie defectă.. . 
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onstructiile simple pe care 
. vi le propunem aici sunt de 

" ~are utilitate pentru joaca 
In aerllber ~ cu caracter sportiv - ,a 
copiilor. Această activitate duce la 
executarea de mişcăi'ivariate, 
numeroase, care contribuie la 
buna lor dezvoltare, fi z'ică , la 
sporirea Îndemânării, abilităţii, 
curajului etc., Aparatul ales (din 
cele trei modele) poate fi montat 
(fix, eu picioatele introduse În sol, 
ori cu posibilitate de deplasare, 
având asigurată o bună stabilitate) 
În apropierea locuintei (în curte 
sau pe terenuri anume amenajate 
pentru joacă, lângă un bloc),. / 

Materialele, necesare sunt 
,puţine şi lesne de procurat: ,stinghii 

de lemn cu grosimea de cel putin 

, 30 mm pentru piesele tie 
rezisten,tă notate cu (1 ),' (2) şi (3) 
pe desenul A, care pot fi, eventual, 
mlocuitecu platbandămetalică 
groa'să de ~ mm şaucu fier' 
cornier; bucăti de scândură groasâ 
de 15-20 mm (sau placaJ gros de 
10 mm) pentru piesele (4) şi (5); 
teavă de ,fier zincat"p~ntru piesele' 
(6); tablă gaivanizată1 groasă de 1 
mm pentru tăbUa toboganului (7); 
plus, şuwburi, 'cuie şi ,vopsea. 
Materialul lemnoS poate fi 
recuperat (cel putin În parte) de la 
diverse, ambalaje (cum sunt ,lăzile 
cu geamuri, mobilier. fructe etc.). 
Nu folositi însă pal, căci nu rezistă 
la umezeală. ' ' 

(Continuare În P,' ag. 21)' 
, ' 
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Prelucrare şi montare. Alegeti 
modelul de aparat pe care vreţi să-I 
construiţi. Stabiliti-i singur dimen
siunile, orientându-vă Însă, propor
ţional, după cele Înscrise pe desene, 
care sunt calculate astfel înc~t 
aparatul să aibă o bună stabilitate. In 
funcţie de gabaritul general, calculaţi 
dimensiunile tipurilor de piese componente (multe din ele 
fiind necesare În numeroase exemplare). Realizaţi mai 
întâi câte o bucată din fiecare tip, apoi folosiţi-le pe 
acestea ca şablon şi lucraţi-le pe toate cele necesare. 
Când v-aţi pregătit toate piesele şi materialele mărunte, 
începeţi montarea aparatului de jos În sus, folosind 
şuruburi la Îmbinarea pieselor de rezistenţă (supuse la 
solicitări mai mari) şi cuie la celelalte, de pildă piesele (4) 
şi (5). Ţevile (6) le veţi Încastra puţin forţat (prin batere cu 
ciocanul) În orificii paralele date cu sfredelul În piesele 
laterale (1). Tabla (7) o montaţi cu şuruburi pentru lemn 
şi şaibe din metal În şipcile (3). Desenul D (cu anexele a 
şi b) vă prezintă multe detalii utile de asamblare. Vopsiţi 
aparatul terminat cu grund pentru lemn, apoi cu două 
straturi suprapuse (după uscarea celui dintâi) de vopsea 
alchidică, alegând două, trei culori plăcute. Pe timpul 
iernii, aparatul poate fi păstrat acoperit cu o husă din 
material plastic. Fiecare aparat poate fi folosit simultan 
de doi sau chiar mai multi copii. Desigur, oricărui model 
Îi puteţi aduce îmbunătăţiri sau modificări; de exemplu, 
prin adăugarea unui leagăn sau a unor frânghii groase 

ntru căţărat. 

~gJ\.'.' ... ' ... ~ ,", , 
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Este vorba despre o tavă utilă pentru servit la masă, fără 
riscul ca farfuriile să alunece uşor şi sa cadă. Poate fi lucrată Într-o 
singură bucată ori sub forma unui set format din două-trei tăvi de 
dimensiuni diferite, ce intră una În alta. Veţi stabili singuri dimen
siunile. 

Se lucrează din Rlacaj gros de 4 mm pentru placa de fund şi 
din rigle de scândură groasă de 15-20 mm pentru părţile verti
cale, laterale. Acestea sunt simetrice câte două. Pentru cele de 
la cap.ete - care au şi scobituri necesare prinderii obiectului cu 
ambele mâini - se face, mai întâi, un şablon din hârtie, care se 
aplică pe lemn, se trasează conturul cu creionul, apoi se taie cu 
ferăstraul. Părţile vizibile vor fi şlefuite bine cu hartie abrazivă 
fină, apoi vor fi vopsite cu două straturi de vopsea alchidică mată 
astfel: placa de fund În galben sau portocaliu, iar laturile verticale 
În aceeaşi culoare, dar deschisă mult la nuanţă, prin adăugarea 
de vopsea aibă În proporţie de 50%. 

Asamblarea p'arţilor laterale cu placa de fund se va face 
folosindu-se şuruburi subţiri pentru lemn, după ce suprafeţele 
care vin în contact permanent vor fi unse cu aracetin. 

Serviciile cu bucate aduse pe acest platou cald şi luminos vor 
avea un efect plăcut asupra mesenilor. Nu aşezaţi pe platou nici 
un fel de ş,ervet. Eventualele pete vor fi curăţate repede cu o 
cârpă udata Într-o soluţie de detergent. . 
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