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"""'n numerele precedente am 

I prezentat o staţie de telecomandă 
relativ uşor de realizat, cu 

performanţe care, În general, Îi 
mulţumesc pe cei mai multi constructori 
amatori. După cum am mai arătat, 
acest ciclu de articole are ca obiect 
descrierea unor staţii de telecomandă 
din ce În ce mai performante, astfel 
Încât ultimele construcţii descrise să 
satisfacă exigenţele celor mai 
pretenţioşi constructori amatori. In 
acest sens, prezentul articol cuprinde 
descrierea unui receptor de 
telecomandă ale cărui caracteristici 
tehnico-funcţionale, În special 
sensibilitatea şi selectivitatea, sunt 
superioare celui anterior, deşi 
construcţia În sine nu este mai 
pretenţioasă. 

Spre deosebire de precedentul, 
aparatul prezintă facilitatea că poate 
lucra şi cu emiţătoare care au mai 
puţine comenzi (canale) decât ale re
ceptorului. 

Sensibilitatea acestui receptor, 
dacă reglajele au fost corect executate, 
este de 4-6, 5 g V, comparabilă cu a 
celor industriale de marcă. 

Selectivitatea este atât de bună 
Încât două astfel de receptoare pot 
lucra fără probleme pe canale de radio
frecvenţă adiacente, despărţite de 
numai 10 kHz; de exemplu, un receptor 
poate lucra pe frecvenţa de 27,145 
MHz (canalul 19), iar al doilea pe 
27,155 MHz (canalul 20) fără ca staţiile 
să se perturbe. 

Pnncipalele caracteristici tehnice 
ale acestui receptor, a cărui schemă de 
principiu este prezentată, În două 
variante, În figurile 1 a şi 1 b, sunt 
următoarele: 

- Sensibilitate 
- Selectivitate 

4-6,5 gV; 
10 kHz; 

- Bandă de frecvenţe 
26,665-27,275 MHz, din 
10 În1 O kHz (32 canale); 

- Frecvenţă intermediară 455 kHz; 
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- Tensiune de alimentare 

- Consum mediu 
- Număr de comenzi 
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4,8-5 V; 
16 mA; 

şapte (digital-proporţionale); 
- Tipul modulaţiel 

MA (modulaţie În amplitudine). 
Varianta constructivă prezentată În 

figura 1 a utilizează integratul S042P, 
care Îndeplineşte funcţiile de oscilator 
cu cristal de cuarţ şi mixer. Semnalul de 
medie frecvenţă rezultat (MF) este 
trimis prin pinul 2 al integratului S042P, 
În primarul transformatorului de 
frecvenţă medie MF-1, acordat pe 455 
kHz. După filtrarea realizată de circuitul 

acordat din MF-1, semnalul este trimis 
În baza tranzistorului Ti, de tip BF199. 
Factorul ~ al acestui tranzistor va fi 
cuprins Între 75 şi 100, ned@ăşind 
această valoare superioară. In caz 
contrar, apar autooscllaţii care perturbă 
buna functionare a receptorului. După o 
nouă amplificare şi filtrare pe frecvenţa 
de 455 kHz, semnalul este supus 
procesului de detecţie prin grupul D1 R6 
şi apoi trimis În baza tranzistorului T3, 
care la rândul său amplifică semnalul 
de joasă frecvenţă detectat. 

Este indicată utilizarea 
tranzistoarelor de tip BF199 pentru Ti 
şi T2. Şi T2 trebuie să aibă factorul de 
amplificare ~ cuprins Între 75 şi 100. Se 
pot utiliza cu bune rezultate 
tranzistoare de tip BF 115, BF254 sau 
BF255, dar este preferabil BF199. 

Semnalul util amplificat de 
tranlistorul T3 intră pe de o parte În 
dispozitivul RAA (reglajul automat al 
amplificării), iar pe de altă parte 
comandă etajele de amplificare
distribuire, realizate cu tranzistoarele 
T4, T5 (sau T6), T7 şi circuitul integrat 
C12, de tip MMC4015. Dispozitivul RAA 
este alcătuit din condensatorul 
multistrat C12, rezistenţa chimică R5 şi 
condensatorul electrolitlc Ci O (fig. 1 a). 
Funcţionarea dispozitivului este 
următoarea: când semnalul la intrarea 
receptorului creşte (peste limitele 
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normale), tensiunea la bornele 
condensatorului electrolitic cu tantal 
Ci O scade şi, implicit, scade şi 
amplificarea tranzistorului Ti, deoarece 
polarizarea bazei acestuia este 
diminuată de scăderea tensiunii 
continue la bornele condensatorului 
Ci O. Când semnalul de la intrare are o 
valoare scăzută, tensiunea continuă de 
la bornele condensatorului Ci O creşte 
şi o dată cu aceasta creşte amplificarea 
etajelor de frecvenţă intermediară (MF). 
Dacă servomecanismele care sunt 
cuplate la ieşirile receptorului "tremură" 
atunci când distanţa dintre antenele 
emiţătorului şi receptorului este sub 1-
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1 ,5 m, se poate mări valoarea 
condensatoruiui C 1 ° până la 1 ° !lF. 
Această mărire fiind în detrimentul 
sensibilităţii receptorului, este 
Qreferabilă valoarea de 3,3 !-ţF pentru 
C10, deoarece, în mod normal, distanta 
între emiţător şi receptor este mai mare 
de 1,5 m şi In acest caz efectul de 
"tremurare" al servourilor nu se 
manifestă. De altfel, acest efect nu are 
nici o influenţă asupra bunei funcţionări 
a aparaturii, chiar sub 1 m distanţă Între 
antene. A nu se confunda acest 
fenomen cu "tremurarea" servourilor 
atunci când bateriile de alimentare a 
aparaturii de recepţie-execuţie sunt 
descărcate sub limita normală. 

La ieşirile ,,1 C-6C" ale circuitului 
integrat MMC4015, se obţin semnalele 
utile (fig. 2), funcţie de modul de 
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conectare a etajelor prefinale, echipate 
cu tranzistoarele T6 şi T7 la pinul 7 
(DATA) al circuitului integrat. Acest 
avantaj important permite utilizarea fără 
probleme atât a servourilor comandate 
cu impulsuri pozitive, cât şi a celor care 
necesită la intrare impulsuri negative. O 
simplă comutare a pinului 7 la ,,-" sau $, 
printr-un microîntrerupător cu două 
pozitii (fig. 1 a) este suficientă. 

Circuitul Integrat MMC4015 constă 
din două registre identice de 4 biţi, 
independente, cu intrare serie şi paralel. 
Fiecare registru are intrări de ceas 
(CLOCK) ŞI RESET,precum şi o intrare 
serie de date (DATA). Registrul are 
disponibile ieşirile Q ale fiecărui etaj. 
Etajele registrului sunt bistabile master-
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slave de tip D. Nivelul logic prezentat pe 
intrarea DATA este transferat În primul 
etaj şi apoi deplasat succesiv la fiecare 
front pozitiv al ceasuluL ,,1" logic la 
intrarea RESET aduce ieşirile Q In "O" 
logic [1]. Caracteristicile principale ale 
acestui circuit integrat (fig. 3) sunt 
următoarele: 

- Viteză medie de operare 12 MHz 
pentru V DD= 10 V; 

- Operare statică; 
- Opt bistabili master-slave cu intrări 

şi ieşiri buffer; 
- Caracteristici de ieşire simetrice. 

CONSTRUCTIA RECEPTORULUI 

Receptorul va fi asamblat pe o 
plăcuţă de circuit imprimat cu grosimea 
de 1-3 mm. Se va utiliza un Circuit din 
sticlotextolit placat pe ambele părţi. 
Bobinele L 1, L2,· L3 se Înfăşoara pe 
carcase din plastic 05 mm, cu miez 
pentru înaltă frecvenţă (27-30 MHz). 
Infăşurarea L 1 con~ne nouă spire, una 
lângă alta, într-un singur strat, cu sârmă 
CuEm 00,3 mm. L2 va'avea nouă spire, 
iar L3 - trei spire din aceeaşi sârmă. 
Bobina L3 se înfăşoară peste L2. Toate 
cele trei bobine au acelaşi sens de 
înfăşurare. După executarea acestor 
boblne, spirele lor se' vor rigidiza prin 
pensulare cu lac incolor (nitro sau ulei). 

Transformatoarele de medie 
frecvenţă MF-1, MF-2 şi MF-3 (fi[. 1 a) 
sunt transformatoare subminiatura, cu 
laturile carcasei metalice. de axa mm. 
Preferabile sunt cele recuperate din 
mediile frecvenţe ale unor 
radioreceptoare auto de marcă, 
dezafectate din diverse cauze. Acestor 
transformatoare li se scot (dacă este 
cazul) ,înfăşurările originale şi se 
rebobinează cu sârmă CuEm 00,06-
O,OI mm, după cum urmează: 

Infăşurarea primară a 
transformatorului MF-1 va avea 50+175 
de spire, iar cea secundară 15 spire. La 
spira nr. 50 din primar se va scoate o 
priză intermediară, după care se vor 
bobina Încă 175 spire. Inceputul 
înfăşurării se va conecta la colectorul 
tranzistorului, priza la borna $ de 
alimentare, iar sfârşitul la cealaltă 
conexiune a c.oridensatorului de acord 
de 240 pF. Infăşurările primare ale 
transformatoarelor MF-2 .ŞI MF-3 sunt 
identice şi conţin 175+ 75 spire. 
Secundarul transformatorului MF-2 are 
15 spire, iar al lui MF-3, 80 de spire. 
Toate bobinele transformatoare lor de 

frecvenţă intermediară vor fi înfăşurate 
În acelaşi sens. După bobinaj; spirele se 
pot rigidiza cu lac incolor, apoi se 
montează cu foarte mare atenţie 
carcasele metalice care conţin de regulă 
şi miezurile de reglaj. 

O remarcă Importantă: Construc
torul amator trebuie să se intereseze În 
prealabil de intervalul de temperatură a 
mediului ambiant - dat de fabrica 
constructoare - în care funcţionarea 
receptorului iniţial a fost garantată şi 
care trebuie să se încadreze între -159 C 
şi +509 C. Această remarcă este 
valabilă atât pentru' bobinele de intrare 
L1-L3, cât ŞI pentru' transformatoare le 
de frecvenţă intermediară MF-1 ..... MF-

, 3. Astfel, datorită "fugii de frecvenţă", 
mai ales sub 1 09 C, receptorul poate iesi 
brusc din functiune, cu toate că pâna 
atunci a funcţionat ireproş;abil. Din acest 
motiv, pentru acest gen de aplicaţii, nu 
sunt recomandablle bobinele şi 
transformatoare le MF fabricate de 
"Electronica" şi "Tehnoton" (cel puţin 
până În anul 1993). Condiţii foarte 
sever.e de stabilitate trebuie să 
Îndeplinească şi condensatoarele de 
acord (240 pF) ale transformatoarelor 
de MF şi, din această cauză, se vor 
utiliza numai condensatoare stiroflex. 
Această recomandare este valabilă 
pentru orice tip de radioreceptor de 
telecomandă. Condensatoarele 
electrolitice vor fi cu tantal, de tip 
"picătură". Celelalte vor fi de tip 
multistrat (miniatură). Rezistenţe!e 
chimice vor avea puteri de 0,1-0,25 W. 
Nu se vor folosi altele, de putere mai 
mare, deoarece sunt agabaritice. 
Utilizarea rezistenţelor cu peliculă 
metalică nu este recomandabilă În 
construcţia acestor receptoare. 
Rezistenţele se montează de regulă "în 
picioare", avându-se grijă să nu se 
atingă. Nu se vor îndoi sârmele care ies 
din' rezistenţe sub placa de circuit 
!mprimat.. (lnainţe de cositorire); 
IntervenţIIle ulterioare sunt aproape 
imposibile, întrucât duc de cele mai 
multe ori la distrugerea rezistenţelor 
respective şi la exfolierea traseelor 
circuitului imprimat. Tranzistoarele T4, 
T5, T6 şi T7 vor fi de tip BC170, 171 sau 
172, cu factorul j3 În jur de 300. In rest, 
pentru construcţia acestui receptor sunt 
valabile toate indicaţiile din articolul 
publicat în nr. 3/1998 al revistei, la 
pagina 17. 

In figura 1 b este prezentată o 
, variantă a receptorului din figura i a, În 
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care se utilizează circuitul inteiJrat 
~A3054, de fabricatie autohtona şi 
care, astfel, este mai uşor de procurat 
decât S042P. In figura 1 b este 
reprezentat numai efajul Înlocuitor, 
restul montajului fiind identic cu cel din 
figura 1 a. Deoarece schema intrinsecă 
a lntegratului ~A3054 diferă de cea a lui 
S042"P, a fost necesară pe lângă alte 
mici modificări, introducerea unui grup 
de polarizare "GP", în compunerea 
căruia intră ~atru diode 1 N4148 şi trei 
rezistenţe chimice. Schema electrică a 
acestui grup de polarizare "GP" este 
prezentată In figura 4. 

Circuitul integrat ~A3054 cuprinde 
două etaje diferenţiale independente, 
cu sursele de curent constant 
corespunzătoare. Tranzistoarele npn 
care formeazăetajele diferenţiale sunt 
de uz general, pentru C!plicaţii de c.c. şi 
c.a. până la 120 MHz. Realizarea lor pe 
acelaşi substrat asigură o bună 
Împerechere electrică ŞI termică [2]. 

Schema electrică şi configuratia 
terminalelor circuitului integrat B A3054 
sunt date în figura 5. De menţionat că 
amplificarea diferă de la un circuit la 
altul; sunt exemplare la care 
amplificarea este mică şi, din această 
cauză, receptorul nu se încadrează În 
limitele de sensibilitate prescrise. Ca o 
consecinţă firească, raza de acţiune a 
aparaturii de telecomandă este prea 
mică. In acest caz, integratul ~A3054 
din receptor trebuie Înlocuit cu un alt 
exemplar, corespunzător. 

Receptorul din varianta 1 b va fi 
asamblat pe o plăcuţă de sticiotextoJit 
placat cu cupru pe o singură faţă. In 
acest caz se folosesc transformatoare 
de frecvenţă intermediară de 
dimensiuni obişnuite (miniatură); sunt 
mai uşor de procurat. Foarte bune sunt 
cele cilindrice, preluate ca atare de la 
radiocasetofoane (auto) scoase din uz. 

REGLAREA RECEPTORULUI 

Pentru a regla receptorul, este 
necesar ca amatorul constructor să 
dispună de emiţătorul descris, În nr, 
3/1 998 al revistei şi de o cască 
telefonică cu impedanţa de 2-4 kO. Se 
poate utiliza şi un alt emiţător digital 
proporţional, în perfectă stare de 
functionare, care lucrează În banda de 
27 MHz, cu modulaţie de amplitudine 

(MA)" . ~ " ţ"l d namtea inceperii opera II or e 
reglaj, se controlează cu multă atentie 
corectitudinea executării montalului. Se 
măsoară apoi cu un AVO-metru 
tensiunile principalelor puncte ale· 
montajului. Curentul maxim absorbit de 

.' 
receptor de la sursa de alimentare nu 
trebuie să depăşească 16-18 mA. In 
caz contrar, eXistă o defecţiune În 
montaj. 

După ce se constată că din acest 
punct de vedere totul este În regulă, se 
cuplează casca telefonică Între masă şi 
colectorul tranzistorului T3 (fig. 1 a). Se 
racordează antena, cu o lungime de 
cca 1 m, la intrarea receptorului (borna 
condensatorului C4=6,8 pF). Se 
alimentează receptorul cu 4,8 V c.c. Cu 
ajutorul indicatorului de câmp prezentat 
În nr. 3/1998, se controlează dacă 
etajul oscilator cu cuarţ al receptorului 
functionează. 

Pornind emiţătorul cu antena 
complet depliată, În cască trebuie să se 
auda semnalul util. Dacă nu se aude, 
se apropie antena emiţătorului de cea a 
receptorului până la cca 20 cm. Dacă 
receptorul este corect executat, 
semnalul trebuie să se audă În cască. 
Se rotesc Într-un sens sau altul 
miezurile bobinelor L.1J L2 şi apoi ale 
transformatoarelor IVIF-1, MF-2 şi 
respectiv MF-3, astfel Încât intensitatea 
semnalului receptionat În cască să 
crească. Pe măsură ce creşte nivelul 
semnalului În cască, se Îndepărtează 
emiţătorul de receptor. Receptorul va fi 
amplasat pe o masă din lemn (în nici un 
caz metaltcă), iar antena acestuia va fi 
menţinută În poziţie verticală de un 
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suport nemetalic. Se reglează din nou 
miezurile bobinelor L î ,L2,3 şi ale 
transformatoarelor MF (cu o şurubelniţă 
din material plastic), până ce se obţine 
distanta maximă Între emiţător şi 
receptor. Această distanţă (sol~sol) 
trebuie să fie de cca 550 m atunci când 
emiţătorul este ţinut la Înălţimea 
bratelor, iar receptorul se află pe un 
suport de 1 m Înălţime, cu antena la un 
unghi de cca 60Q faţă de orizontală. 

Operaţiunile de reglaj se vor face 
Într-un loc degajat şi nu, de exemplu, 
Într-un apartament de bloc din beton 
armat. Pentru a nu depărta prea mult 
emiţătorul de receptor, În timpul 
reglajului antena emiţătorului poate fi 
demontată atunci câQd distanţa dintre 
ele depăşeşte 4-5 m. In acest caz, raza 
de acţiune va fi mult mai mică, 
permiţând persoanelor care fac 
reglajele să se .Înţeleagă mai uşor Între 
ele. . 

Dup.ă terminarea reglajelor, peste 
miezunle bobinelor şi transformatoa
relor MF se toarnă ceară aibă' sau 
parafină topită, cât mai curată. Dacă 
deplasarea miezului unuia dintre 
transformatoarele de MF nu are 
influenţă, rezultă că valoarea 
condensatorului de acord (240 pF) 
racordat la bornele bobinei primare 
este necorespunzătoare. Operatiunile 
de reglaj sunt mult Înlesnite dacă 
constructorul amator dispune de un ~
metru şi un capacimetru (sau, mai bine, 
de o punte RLC). Ambele aparate sunt 
uşor de realizat, În compun~rea lor 
intrând puţine piese şi materiale. De 
exemplu, autorul acestui articol 
foloseşte cu bune rezultate un ~-metru 
~onstruit după" un ~r.t.icol publicat În 
literatura de Aspecla'lItate de către 
dl. Boghiţoiu. In componenţa acestui 
aparat Intră un singur circuit integrat de 
tip ~A741. Un capacimetru simplu, care 
utilizează aceeaşi cască telefonică, a 
fost publicq.t În paginile revistei 
"Tehnium". In compunerea acestui 
aparat intră numai trei tranzistoare nRn 
de tip BC107-109 sau BC170-173. In 
final, se cuplează casca telefonică între 
masa receptorului (borna ,,-") şi ieşirea 
1 C a circuitului integrat MMC4015. 
Nivelul semnalului sonor trebuie să fie 
constant. Semnalul În casca telefonică 
se ÎntreruRe brusc la depăşirea razei de 
acţiune. In felul acesta se poate 
determina practic (cu suficientă 
precizie) raza de acţiune, în condiţiile 
date. Nu se va scurta sau lungi antena 
receptorului o dată reglat, Întrucât ea 
este acordată cu circuitele de intrare 
ale acestuia. Antena trebuie să fie cât . 
mai degajată şi amplasată vertical. Ea 
se confecţionează 'dintr-o sârmă liţată 
izolată În material plastic, al cărei 
diametru este de 1 ,0-t;8 mm. 

Dacă amatorul constructor doreşte 
să utilizeze o antenă mai scurtă (dar nu 
sub 0,5 m), se montează această 
antenă În locul celei iniţiale şi se 
acordează din nou numai bobinele L 1 , 
L2,3 (Înainte de a turna ceara), până ce 
se obţine sensibilitatea maximă a 
receptorului cu această antenă. Se 
face apoi o verificare a razei de actiune 
a aparaturii de telecomandă. 

In toate cazurile, În exploatarea 
staţiei, emiţătorul trebuie să funcţioneze 
cu antena complet depliată. 
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Fiz. Alexandru MĂRCULESCU 
roblema practică . pe care o 
rezolvă montalul alăturat este 
aceea a actionarii intermitente a 

unui consumator electric. As, cu durate 
prestabilite (dar reglabile) ale 
Intervalelor de funcţionare şi de pauză. 
Situatii care reclamă o astfel de 
acttonare intermitentăautomată se 
întalnesc frecvent în utilizarea 
aparatelor electrice de încălzire care 
nu sunt p'revăzute prin constructie cu 
posibilităţi de reglare.a puterii absorbite. 
(aeroterme, raăiatoare. maşini de 
călcat "clasice", ciocane de lipit etc.)" 
dar pot apărea - sau pot fi "inventate', 
de' ce nu? - pentru numeroase alte 
tip-uri de consumatori. Oe pildă, ştiind 
că vom lipsi noaptea de acasă,~utem 
"sil11ula" prezşnta. cuiva în locl:lin ă prin 
apnnderşCţ ŞI stingerea peno Ica a 
unor lumini... . 

Pentru concepţia programa
torului am ales varianta oscilatorului 
de relaxare cu amplificator 
operaţional (AO),a cărui schemă de 
bază o reamintim în figura 1. Foarte 
pe scurt, acest oscilator (mai precis, 
generator de semnale dreptun
ghiulare) funqţionează prin comu
farea succesiva automata a ieşirii AO 
de la saturaţia . pozitivă la cea 
negativă şi viceversa la intervale 
deferminate atât de constanta de 
timp a circuitului R·C cât şi de 
raportul rezistentelor A1 şi A2, care 
alcătuiesc cel de-al doilea divizor. pe 
lângă simplitatea sa extremăJ 
oscllatorul de. relaxare mai· prezinta 
avantajul stabilităţii bune a acestor 

reglabil din lanţul FI este transformatorul 
de cuplaj .cu tunerul UUS. Acest 
transformator se poate recupera dintr-un 
receptor FM clasic (primul transformator 
de 10,7 MHz din lanţul FI). Semnalul de' 
joasă frecvenţă estI:} disponibil pe pinul 8. 
Acesta este amplificat de un etaj clasic de 
audiofrecvenţă de mică putere, realizat cu 
circuitul LM386. 

Cablajul imprimat şi amplasarea 
componentelor (scara 1 :1) sunt 
prezentate În figura 2. Pentru banda 88-
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intervale de comutaţie în raport cu 
eventualele fluctuaţii ale tensiunii de 
alimentare. . 

Pentru a adapta schema de bază 
(fLq. 1) scopului prol?,us, am operat 
c~neva mOdificări ooligatorii sau de 
conveni(1ntă, pe care ·Ie. vom prezenta 
pe scurt în conţinuar.e (fig. 2). ~ ~ 

In pnmul rand, se ooserva ca am 
Înlocuit alimentarea difer,entială (±Vac. fig. 1) p'rintr-o sursă cu tensiune un i al 
preferabil stabilizată. Valoarea acestei 
tensiuni (12 V) nu este critică, ea 
Qutând fi modificată În functie de rei eul 
Rei disponibil pentru acţionarea 
circuitulUI de sarcină .. Alimentarea 
nesimetrică impune după cum se ştie, 
crearea unui potenţial· {p.unctl median 
ce~ va fi aplicat;. ca referinţa ţ intr~rii 
nemversoare a 1'\0 lucru realizat aiCI 
p'rin introducerea Qivizorului A1, A2, 
tfecuplat prin condensatorul C 1 . 

In al doilea rând, la ieşirea AO a 
fost ataşat un . etaj de amplificare 
(tranzi'Storul T; cu divîzorul de 
polprizare a ba~e.1 A6-R?), pentru 
acţlQnarea releulUl MeI. 

In fine, modificarea esenţială 
pentru scopul proPl:Is am operaţ-o în 
bucla de reacţie negatIva a 
oscilatorului "clasic' (divizorul A-C din 
figura· 1), care contine acum 
elementele C*, 01, P1, 02. P2 şi A5. 
Practic, această nouă .configuraţie a 
vizat separarea căii de încărcare a lui 
C* de cea de descărcare (diodele 01 şi 
02, montate în sensuri opuse), Rentru 
ca . ap.oi, p'rin rezistenţe diferite şi 
ajustabile (P1 +A5, respectiv P2+R5) 

100 MHz, bobinele au L 1 == şase 
CuEmO,6 mm, cu prize la spirele 1 5, 

. iar L2 == patru spire din acelaşi conductor. 
Bobinele pot fj executate În aer sau pe 
carcase cu miez de ferită de înaltă 
frecvenţă (fig. 1 c). Această ultimă 
variantă uşurează mult acordul 
aparatului. Antena va avea o lungime de 
60-120 cm. 

Punerea la punct a receptorului nu 
necesită nici un generator sau ,aparat de 
măsură ... Se reglează oscilatorul local 
până la recepţionarea unui post puternic, 
apoi se acordează circuitul de intrare şi 

It 

::.'> ... - ..... 0 ,~, 

"',' .. 
o" 

",0:";" , 

ohO ;:,. "., 
,~ 

să . putem r independent duratele 
celor dou ări ale ieşirii AO. 
Rezistenţa are rol de limitare 
(~omunP. p"entrlJ cele douş căi), menită 
sa Rremtampme scurtclrcUltarea la 

Cmasă a ieşim AO prin condensatorul 
'" atunci când cursorul unuia sau al 

arŢlţlelor potenţiometre este dat la 
minim. 

Cu valorile indicate, cele două stări 
ale ieşirii AO pot fi reglate independent 
În plaja de până fa 1,0-15 minute 
fi?care. In.plu~, aceste plaje mai pot fi 
ajustate ŞI pnn "dozarea" adecvată a 
reacţiei pozitive (care asigură intrarea 
În pscilatte). respectiv pnn ajustarea 
rezIstenţei R4 sau a raportulUI A4/A3. 
Pentru intervale aşa mari de 
încărcare/descărcare, condensatorul 
C* va trebui să aibă pierderi foarte mici 
În dielectric. (model cu tanta\, 
selecţionat şi verificat în prealabil). 

Acţionarea fermă a· releuiUl . Aei 
pentru starea ,jos" a ieşirii AO, ca şi 
blocarea lui T (imRlicit şi a releulUl) 
pentru starea "sus" pot fi asigurate 
uşor prin ajustarea divizorului de 
polarizare A6-A7 din' baza 
tranzistorului. 

Pentru probe şi reglaiş, circuitul de 
sarcină (condensatorul Rs, alimentat 
de la reţeaua de 220 V prin contactele 
de lucru K ale releului) va· fi înlocuit 
printr-un circuit de "vizualizare" - de 
pildă un LED înseriat cu o· rezistenţă 
adecvată de limitare, alimentat pnn 
contactele K chiar de la tensiunea de 
12 V. care alimentează montajul. 

In fine, mai menţionăm că tipul 
contactelor K (normal închise sau 
normal deschise) nu prezintă 
importantă, deoarece duratele celor 
două stări le stabilim independent din 
P1 şi P2, În funcţie de scopul propus. 

transformatorul de cuprc1j FI până la 
obţinerea unui semnal maxim. 
Recepţionarea altor posturi se face prin 
modificarea acordului oscilatorului local. 
Dacă şe urmăreşte receptionarea unei 
benzi mai largi, atunci circuitul de intrare 
se va acorda sincron cu oscilatorul local. 
Prin modificarea valorilor inductanţelor L 1 
şi L2 se poate acoperi domeniul de 
frecventă 70-90 MHz. Dacă circuitul este 
realizat corect şi sunt respectate valorile 
componentelor, aparatul funcţionează de 
la prima Încercare. 

• 
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l +'l' O 
ursele de alimentare În comutaţie ocupă un loc din 
ce În ce mai important În economia energetică a 

+ oricărui echipament eleclronic sau electrotehnic, 
in ustrial, militar sau casnic. In foarte multe aplicaţii, 
p'erformanţele le~ate de randamentul de conversie 
ridicat şi de gaban ul redus al surselor şi stabilizatoarelor 
de tensiune In comutaţie fac ca acestea să fie preferate 
celor liniare. 

+ Schema propusă În figura 1 se Înscrie cu succes În 
rândul stabilizatoarelor de tensiune În comutaţie, cu 
performanţe mult peste cele ale unei surse liniare 

++ similare ca valori ale unor mărimi de ieşire. Sursa se 
caracterizează printr-un număr redus de componente, 

.+ este ieftină din acest punct de vedere, simplă În 
+ construcţie şi poate livra la ieşire un curent de 5-6 A laAo 

,i 
+ ++ tensiune pe sarcină de aproximativ 13,5-14 V. In + + ++ + ++ + + .+ principiu, este vorba despre un stabilizator În comutaţie 

autooscilant, construit să menţină o valoare prestabilită a 
tensiunii de ieşire. Realizarea acestuia gravitează În jurul 

'1- unui stabilizator de tensiune monol!ţic liniar de tipul 
LM7812 sau echivalent şi a unui TEC MOS de putere, la 
care s-au mai adăugat câteva componente pasive, 
absolut necesare amorsării oscilaţiilor şi filtrării tensiunii 
continue de ieşire. 

Aşa cum se observă, alimentarea sursei se face 
t dintr-o tensiune de 24 V (dar care poate varia În limite 

largi, experimental de la 19 V la 32 V) prin intermediul 
unui circuit de filtrare compus din C1, C2, LFR1, C3 şi 

+ C4. Circuitul de filtrare are rolul de a micşora influenţa 

O paraziţilor electrici (a variaţiilor rapide) dinspre redresor, 
precum şi de reducere a perturbaţiilor spre redresor şi 
alte circuite alimentate din acesta, ce ar putea să apară 
datorită comutări/or de curent, relativ mari, ale sursei. 
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După acest circuit urmează stabilizatorul propriu-zis. 
EI se compune din două căi de curent paralele spre 
sarcină, una fiind cea a stabilizatorului de tensiune liniar, 
monolitic, cu trei terminale (lM7812) şi inductanta de 
filtraj L2, iar cea de-a doua fiind constituită de tranzistorul 
cu efect de câmp MOS canal P de putere, cu canal 
indus, de tip IRF9S40, inductanţele L 1 şi L2, 
condensatoarele C6, C7 şi dioda D1. 

Prima cale de curent funcţionează pe tot intervalul de 
curenti de ieşire, dar pentru curenţi de sarcină mici, de 
până la 2S-30 mA, aceasta nu lucrează În comutaţie, ci 
liniar. 

Cea de-a doua cale de curent este activă numai la 
curenţi de ieşire de peste 2S-30 mA şi lucrează exclusiv 
În comutaţie. Comutaţia este realizată prin intrarea În 
conducţie a canalului drenă-sursă al tranzistorului MOS
FET de putere, comandată prin intermediul căderii de 
tensiune pe rezistorul R1. Datorită absorbţiei de curent 
În sarcină, prin C11, apare o diferenţă de potenţial mai 
mare de 3 V pe rezistorul R1, implicit între grilă şi sursă, 
având loc depăşirea tensiunii de prag de intrare în 
conducţie a tranzistorului cu efect de câmp. Din acest 
moment, curentul prin bobină creşte. Curentul prin 
sarcină fiind constant, va determina scăderea curentului 
absorbit prin stabiHzatorul liniar, drept consecinţă 
imediată apărând blocarea tranzistorului T1 . Reteaua de 
reacţie pozitivă· constituită din rezistoarele R2 şi R3 
introduce u'l hysteresis în tensiunea aplicată pe 
terminalul GND al stabilizatorului liniar, ceea ce ajută atât 
la blocarea acestuia cât şi la amorsarea oscilaţiilor. 

Frecvenţa de lucru a sursei este relativ joasă, fiind 
cuprinsă între 1 kHz şi 10 kHz În funcţie de consumul 
sarcinii de la ieşirea de +12 V (denumire generică, 
deoarece tensiunea este, în realitate, ceva mai mare, 
aproximativ 13,S-14 V, şi acest lucru se datorează reţelei 
de reacţie pozitivă a sursei, reţea compusă din 
rezistoarele R2 şi R3). 

Pe perioada de blocare a tranzistorului MOS-FET de 
putere, energia înmagazinată În câmpul magnetic al 
bobinelor L 1 şi L2 este eliberată spre sarcină prin 
intermediul diodei D 1 . Astfel se menţine acelaşi sens al 
curentului prin ochiul de circuit format din rezistenţa de 
sarcină (exterioară sursei), inductanţele mai sus amintite 
şi dioda BYW29. 

Amplitudinea pulsaţiilor la ieşire nu este mai mare de 
SO mV la un curent prin sarcină cuprins Între 2 A şi 4 A. 
Pentru reducerea riplului suprapus peste tensiunea 
continuă dintre divizorul reţelei de reactie pozitiVă şi grila 
TEC-MOS este montat condensatorul CS. 

Randamentul sursei depăşeşte lejer valoarea de 
70%, urcând spre 90% În condiţiile în care calitatea 
miezurilor de ferită ale bobinelor este foarte bună. 

Se recomandă utilizarea miezurilor EE 42 A5 3900, 
pe care se vor bobina aproximativ 1S-20 de spire pentru 
L 1 şi 30-35 de spire pentru L2, ambele din conductor de 
CuEm 01-1 ,S mm. Inductanţa filtrului de intrare (generic, 
de retea), LFR1, se realizează prin bobinarea simultană 
a 20-30 de spire pe o bară de ferită lungă de aproximativ 
30-40 mm şi cu secţiunea de minimum 0,78 cm2, cu 
două conductoare de acelaşi fel ca şi cel pentru bobinele 
L 1 şi L2. Prin alegerea corespunzătoare a sensului de 
parcurgere a curentului de alimentare· prin cele două 
înfăşurări ale bobinei LFR 1, miezul feromagnetic nu se 
va satura. 

Ţinând cont că partea metalică a capsulei 
tranzistorului de putere este legată' la drenă, iar partea 
metalică a capsulei diodei D1, tip BYW29, este 
conectată la catod, pe radiatorul disipativ de căldură se 
pot monta ambele dispozitive, fără izolare galvanică. 

Se recomandă ca montajul să se realizeze Într-o 
cutie metalică din tablă de fier (simbolizată prin linia 
punctată, exterioară schemei propriu-zise) la care să se 
conecteze masa de împământare, pentru reducerea la 
minimum posibil a eventualelor perturbaţii generate de 
sursa În comutaţie. . 

Stabilizatorul nu este dotat cu protecţie la scurtcircuit 
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la ieşire. Pentru protejare la apariţia unor situaţii accidentale de 
scurtcircuitare, se pot monta, la intrarea ei, siguranţe 
electronice, care, Însă, nu fac obiectul acestui articol. ' 

Pentru obţinerea altei tensiuni de ieşire, se pmcedează la 
schimbarea numai a circuitului integrat stabilizator liniar de 
tensiune monolitic. Astfel, pentru o tensiune de ieşire de circa 12 
V se va utiliza un circuit LM7810, iar pentru o tensiune de 
aproximativ 17 V se va monta un circuit LM7815. O altă 

(Continuare În pag. 10-·11) 



Fiz. Dan VANCĂ 

e masa oricărui electronist 
trebuie să existe un 
alimentator sigur şi robust. 

Acesta trebuie să poată alimenta 
majoritatea montajelorîn faza de 
experimentare. Iată de ce propun 
realiz'area unui alimentator simpfu şi 
cu performanţe deosebite. Dupa mai 
multe încercări, m-am oprit la 
varianta folosirii u'nui circuit integrat
sursă fixă. 

7805 

IN +U q..-.----..... 7805 

M 

Circuitul folosit va dicta do
meniile tensiunii şi curentului debitat. 
De exemplu: 

pentru I3M 323, U=0-20 V, 
Imax:::3 A; . ' 

MA 7805, U=O-30 V, Imax=0,75 
A' 

, LM 7805 sau ~ 7805, U=0-30V, 
Imax=1,5 A. 

. Jn toate situatiile coeficientul de 
stabilizare este sub' 5%. 

1kn. 

SURSA 
-SV 1 

(Urmare din pag. 9) 

modalitate de obţinere' a diferitelor . 
trepte de tensiune la ieşire utilizând 
acelaşi stabiliz.ator liniar este prin 
înserierea cu terminalul GND a unor 
dioae Zen ner cu tensiuni de "cot" 
diferite, .. de exemplu DZ3V6, DZ4V7 
etc. Obtinerea unei tensiuni reglabile În 
limite reduse, În jurul valorii nominale, 
fără a se· modifica semnificativ 

m 

performanţele stabilizatorului, se 
realizează prin varierea valorii 
rezistentei R3 Între 100 n şi 500 n. De 
asemenea, se va obţine o tensiune de 
ieşire reglabilă într-un interval mult mai 
larg dacă În locul unei diode .Zenner 
clasice se va monta o diodă de 
referinţă cu tensiunea programabilă, 
reglabilă cu ajutorul unui 
potenţiometru, ca de exemplu TL431. 
/" O variantă de realizare a ci~cuitului 

+u--~ 

Schema de principiu 
Un circuit integrat-sursă fixă are 

trei terminale: 
IN=intrare, la care se aplică 

tensiune redresată şi filtrată; 
OUT =ieşire, care furnizează 

tensiune fixă stabilizată (În cazul 
nostru 5 V); 

M=lŢlasa montajului (fig. 1). 
Pentru furnizarea unei tensiuni 

v~riabile (mai ma.ri de 5 V), se 
recomandă folosirea unui grup 
potentiometric între OUT, M şi masă 
(fig.,,2). . 

In, funcţie de valoarea rezistentei 
Rv, tensiunea de ieşire poate fi mai 
mare de 5 V, cu conditia ca 
tensiunea de fntrartr să fie mai mare 
cu cel puţin 2 V decât tensiunea de 
ieşire dorită. Varianta propusă de 
mine este folosirea unui 
potentrometru pentru .stabilirea 
potenţialului variabil la terminalul M 
(fig. 3). Pentru a avea un curent 
suficient de la M către masă (în jur 
de 5 mA), recomand folosirea unui 
potentiometru de 1 kO. . 

Obtinerea de tensiuni sub 5 V 
este posibilă dacă se foloseşte o 
sursă separată, care furnizează o 
tensiune de -5 V faţă de masă. 
Capătul "rece" (de la masă) al 
potentiometrului se conectează la 
potenţialul de -5 V (fig. 4). 

Prin acest artificiu, terminalul M 
poate căpăta un potenţial de la 0-5 V 
până la +U-2 V. Ca urmare, la ieşire 
se obtine o tensiune reglabilă de la O 
(zero) la U-2 V. Performantele 
globale ale circuitului În domeniul 
0-5 V depind, practic, de sursa 

imprimat este prezentată prin figurile 2, 
3 şi 4. Astfel, În figura 2 este dat 
desenul de găurire a unei plăci de 
circuit simplu placat cu cupru, iar În 
figurile.3 şi 4 desenul de cablaj şi; 
respectiv, amplasarea componentelor 
şi singurul traseu săritor care se 
găseşte pe această faţă. 

Schema are o aplicaţie deosebită, 
deoarece ea se poate utiliza ca 
prestabilizator cu urmărire În regim de 
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4x 
100}JF 

16V 

suplimentară. De aceea, am folosit 
varianta stabilizării cu o diodă Zenner 
de 5 V, curentul absorbit fiind mic (5-
10 mA). ' 

Schema practică . 
RefE)ritor la obţinerea sursei de - 5 

V, am experimentat două variante, 
ambele cu aceleaşi rezultate. 

1 . Din tensiunea alternativă 
furnizată de transformatorul de retea 
se obţine tensiunea U, iar prin două 
condensatoare nepolarizate, Încă o 
sursă separată galvanic (fig. 5). 

comutaţie a unui stabilizator liniar. 
Tensiunea de ieşire a presta
bilizatorului se va fixa la valoarea 
minimă admisă pentru diferenta de 
potenţial intrare-ieşire a stabilizatorului 
liniar. Conexiunea dinspre masă a 
rezistorului R3 se va desface şi se va 
cupla la ieşirea unui stabilizator liniar. 
Ieşirea prestabilizatorului În comutaţie 
se va conecta la intrarea stabilizatorului 
liniar, obţinându-se, În felul acesta, o 
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4700}JF ,1' 40V 

J.1000jJF 
16V 

500.0. 
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PL 
5V1· 

1kQ 

(~ O) 

1 

iN 
7805 

OUT 
t--........... ---..o+ U 

4700)JF 
140V 

150J1. 

1000uF 
110V 

Această variantă este utilă atunci 
când aveţi transformatorul gata 
confectionat. 

Referitor la tensiunea alternativă 
din secundar, recomand (ca valori 
maximale) 18 V/3A pentru ~M323 
(tensiune eie ieşire 0-22 V) şi 2.i:l V 11 ,5 
A p'entru celelalte circuite (tensiune 
de ieşire 0-30 V). Pentru. valori mai 
mici. scade şi tensiunea maximă 
obţinută. 

2. Dacă nu aveţi transformatorul 
confecţionat, recomand ca, pe lângă 

eficienţă maximă a transferului de 
putere, indiferent de valoarea tensiunii 
de intrare, cu păstrarea avantajelor 
performanţelor de ieşire' ale sta
bilizatoarelor liniare (complementare 
calorin comutatie). 

Schema combinată permite opti
mizarea tuturor parametrilor electrici ai 
unui stabilizator, indiferent de diferenţa 
de tensiune dintre intrarea şi ieşirea 
acestuia. 

(~O ) 

M 
1kSL 

PL5V1 

Înfăşurarea grincipală (18 V/3 A sau 
24 V/1,5 A), să realizaţi şi o 
Înfăşurare de 6 V~ cu sârmă subţire 
(00,2 mm), care nu va Încărca 
semnificativ transformatorul. Va 
rezulta schemadin figura 6. 

In final, specific că, deşi 
'surprinzător de simple, aceste 
montaje dau rezultate deosebit de 
bune: stabilizare bună «5%), 
protecţie la supratensiune, la 
scurtcircuit şi la temperatură (facilităţi 
interne ale circuituluI integrat) .. 
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La punerea În functiune a 
se aprind atât LED-urile 

de semnalizare cât şi cele verzi, 
montate la PLECARE După câteva 
secunde, timp În care jucătorii se 
obişnuiesc cu cele două culori ale 
LED-urilor de semnalizare, acestea 
se sting, urmând să se aprindă o 
dată la 3 secunde LED-urile 
portocalii şi la 9 secunde cele 
galbene. Durata cât stau aprinse 
este de 0,25 secunde pentru LED
urile portocalii şi de 0,5 secunde 
pentru cele galbene. 

Există două posibilităţi de 
înaintare a concurenţilor pe traseele 
montane. Una dintre modalităţi 
constă În. acţionarea rapidă a 
întrerupătorului portocaliu În 
momentul aprinderii LED-ului de 
această culoare. Dacă Întrerupătorul 
a fost acţionat În timp util, 
concurentul înaintează cu o pozitie 
pe traseu, poziţie semnalizată de 
aprinderea unui LED roşu. A doua 
posibilitate de Înaintare este 
acţionarea Întrerupătorului galben la 
aprinderea LED-ului galben. În acest 
caz, timpul de reacţie este mai lung 
de 0,5 secunde, cât stă aprins LED
ul galben. Actlonarea butonului 
galben în afara timpului cât stă 
aprins LED-ul are ca rezultat 
revenirea concurentului la 
PLECARE. Deci, atenţie la LED-ul 

IEI 

galben! Jocul este câştigat de 
persoana care a reuşit să ajungă 

prima la SOSIRE. 
În jocul pe ~chipe de câte două 

persoane, uriul din coechipieri 
acţionează butonul portocaliu, iar 
celălalt pe cel galben. Câştigă 
echipa care ajunge prima la 
SOSIRE. 

Pe lângă aspectul de agrement 
al jocului, acesta poate servi foarte 
bine la testarea vitezei de reacţie la 
stimuli luminoşi a membrilor unui 
grup, prin eliminări succesive. După 
terminarea jocului, se apasă pe 
butonul RESET, pentru aducerea 
montajului În starea iniţială. 

Detalii constructive. Funcţionare. 

În figură este prezentată schema 
electrică de principiu a montajului. 
Din acesta rezultă că se folosesc 
patru tipuri de circuite integrate: 

circuite integrate ~E555 
conectate În două moduri: circuite 
basculante astabile (CI1, C12) şi 
circuite bqsculante monostabile 
(CI3, C14, C15, CI6); 

- circuite integrate MMC4011, 
conţinând patru porţi ŞI-NUcu două 
intrări, realizând' multiplexarea 
semnalelor provenite de la circuitele 
basculante astabile şi ,monostabile şi 
comanda ,numărătoarelor; 

- qircuite integrate MMC4017, 
numărătoare Johnson cu 10 ieşiri 

. decodificate. Acestea comandă cir
cuitele integrate MMC4049; 

- circuite integrate MMC4049, 
, conţinând şase separatoare 

inversoare de putere, comandând 
aprinderea $uccesivă a LED-urilor. 

Circuiful Cii funcţionează ca 
circuit basculant· astabil, generând 
un impuls cu durata de 0,25 
secunde, care conduce la 
deschiderea porţii P11 şi la 
aprinderea LED-urilor portocalii. 

Dacă în momentul aprinderii 
LED-urilor portocalii se apasă pe K3 
şi K4 (butonul portocaliu al fiecărui 

jucător), porţile P41 şi P42 se 
deschid, iar la ieşirile porţilor P24 şi 
P34 apar impulsuri de comandă 
pentru numărătoarele Ciii şi Cli2. 
Acest lucru provoacă înaintarea 
jucătorilor cu câte o poziţie pe 
traseul montan. 

Dacă jucătorii nu reacţionează 

destul de repede la stimululluminos, 
porţile, P4i şi P42 rămân blocate, 
deci numărătoare1e nu vor fi 
comandate. 

Circuitul CI2 funcţioneză ca 
circuit basculantastabil, generând 
un impuls cu durata de 0,5 secunde 
o dată la 9 secunde, impuls care 
comandă deschiderea porţii Pi2 şi 
aprinderea LED-urilor galbene. 

În momentul acţionării 
butoane/or Ki, K2, K3 şi K4, 
circuitele integrate C13, C14, CI5 şi 
CI6 funcţionează ca circuite 
basculante monostabile şi 

generează un impuls cu durata de 
0,25 secunde. Dacă În momentul 
deschiderii porţii Pi2 se apasă pe 
K1 sau K2, se deschid porţile P23 şi 
P33, care comandă numărătoarele 
CIi1 şi CI12 şi se înaintează pe 
traseu cu încă o poziţie. 

ATENŢIE! Dacă acţionarea lui Ki 
şi K2 are loc În afara timpului În care 
LED-urile galbene sunt aprinse, se 
deschid porţile P21 şi P31, fapt ce 
conduce la aducerea la zero a 
numărătoarelor şi deci la întoarcerea· 
concurentului la PLECARE. 
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~Fiz. Alexandru MĂRCULESCU 
prinderea automată a' luminilor 
auto de poziţie la lăsarea 
Întunericului ŞI stingerea lor 

automată la ivirea zorilor reprezintă o 
solutie' Înteleaptă şi avantajoasă În 
cazul unor parcări fortuHe· pe 
marginea unor drumuri gublice, 
departe de casă. Aceasta mică 
automatizare (care, bineÎnteles, se 
foloseşte numai În cazuri speciale, În 

'rest fiind decuplată de la oaterie) se 
poate realiza extrem de simplu cu 
ajutorul unui comutator electronic 
fotocomandat, de preferintă "static" 
(nu cu releu), a cărui sarcină o 
constituie cete p,atru becuri fată/spate-

. stângaldreagta cu care este eChip.at 
automobilul În acest scop. De regulă,..! 
bec~rjle "de pozi,tie" au o putere a~ o 
W fiecare, deCI, pentru' o maşInă 
echipată cu acumulator de 12 V 
Ruterea totală a celor ratru becuri (20 
W) implică un curen de circa 2 A. 
Lucru foarte uşor de asigurat,· de 
pildă, prin' folosirea ca element de 
,execuţie a unui circuit Darlington 
monolitic, montat pe un radiator 
termic adecvat. 

Particularitatea oarecum "bizară" 
a comutatorului propus alăturat o 
,constituie folosirea pe post de 
element traductor optoelectric nu a 
unui fototranzistor, a unei fotodiode 
sau a unei celule fotovoltaice - cum se 
obişnuieşte -, ci aunui banal LED. De 
fapt, aplicaţia de fată a fost concepută 
şi experimentată (cu rezultate 
surprinzător de bune) tocmai pentru a 
demonstra, o dată În plus, că şi LED
urile '- polarizate invers, evident - pot 
servi, ca elemente fotosensibile. In 
plus, Rentru mulţi amatori procurarea 
unui lED şi a unui tranzistor cu efect 
de câmp este, Încă, mai uşoară şi mai 
puţifl costisit9are decât procurarea 
unUI fototranzlstor. ' 

Urmărind schema, observăm că, 

ste neîndoios stabilit că 
functionarea motorului cu o 
bujie defectă provoacă mărirea 

consumului de benzină cu până la 
30%. Pe'de altă Rarte bujiile 
reprezintă poate cel mai fidel martor 
al modului în care 'a funcţionat 
motorul sau cu privire la greşelile de 
întreţinere şi eXPlqa.t,are. Unele 
aspecte caracteristIce . sunt 
prezentate În cele ce urmează .. O 
bujie care a funcţionat 'normal 
prezintă pe suprafaţa sa interioară 
depozite maro-cenuşii, care atestă nu 
numai corecta funcţionare a 
motorului, alimentării şi aprinderii, ci şi 
o cifră calorică ,corespunzătoare. 
Dacă ,bujia prezintă depozite 
carbonoase şi depuneri mari de 

EI 

LED-uJ este conectat În circuitul de 

~
ilă al tranzistorul,ui cu efec. t de câmp 
ET) T1 , căruia Îi mOdific,ă, la variatia 

i u,minării ambiante, potentialul din 
drena D. In acas punct este 
conectată, ,. prin intermediul diodei 
Zenner Dz, intrarea comutatorului 

.
electronic prQpriu-zis, realizat cu 
tranzistoarefe T2 şi T3, p'rea simplu 
pentru a mai necesita explicaţii. 

Cu piesele indicate În figură, 
singurul reglaj ce se mai poate dovedi 
necesar . este "acela al valorii 
rezistentei R4. ,In acest scop se 

. realizeaz. ă întâi "etaiul" final, (T3, 
grupul. de becuri LI R5şi R4), se 
alimentează la batene şi se tatonează 
R4, orientativ· În plaja 5 kQ.:22 kQ, 
astfel .ca becurile să lumineze la 
maximum. Se alege cea mai mare 
valoare ,R4 care asigură această 
conditie de saturatie a lui T3. 

Alegerea pragului de iluminare 
ambiantă la care dorim să se 

funingine, acestea pot avea drept 
cauze fie folosirea prea îndelungată a 
starterului,' fie o scânteie slaba sau 
întârziată (cu un avans la aprindere 
excesiv, de presiunea prea mică la 
finele comprimării (motor uzat) sau o 
bujie prea reGe . . Uneori izolantul are 
un aspect ,albdeschis, iar electrozii 
prezintă urme de uzură, excesivă; 
acestea sunt 'efectul fie al unei bujil 
prea calde, fie al amestecului prea 
sărac, fie al unui avans mult prea 
mare la producerea scânteii electrice, 
toate acestea producând 
supraîncălzirea bujiei! • 

Există şi situaţii când arderea 
amestecului din cilindru este 

, 'generată nu de scânteia produsă de 
oujie, ci de alte surse care provoacă 

efectueze comutaţia, într-uh sens sau 
în celălalt, se face _prin stabilirea 
core, s,.pu. nZătoare, din R3i- apunctului 
st~ti.c de·. funcţionare al rEŢ-ului T1. 
Mai: .,;~o'ocret, după realizarea 
mO~<iJj~lyj . (implicit alegerea, ca mai 
su 'UI R4), se reduce iluminarea 
ca" i LED-ului până la, pragul dorit 
de' co'mutatie; din R3, se stabileşte 
apd.i punctul static al lui T1, în 
imediata .vecinătate a poziţiei 
cursorului ~ce conduce la apnnderea 
becuri/or L. O foarte uşoară creştere a 
gradului de iluminare trebuie să 
provoace stingerea becurilor ş'i 
Viceversa, 

Singurul neajuns constatat 
experimental îl reprezintă viteza mică 
de . răspuns la variatiile iluminării 
(în~rzieri de până la ordinul 
secundelor, cauzate de c~acitătile 
par,azite din circuitul de grila ~I FET
ulUi). Dar acest lucru nu numai că nu 
deranjează În aplicati a propusă, ci -
dacă ne gândim bine - poate fi privit şi 
ca,un avantaj, împiedicând răspunsul 
prompt ·Ia eventualele variaţii 
tranzitorii de iluminare. 

Capsula LED-,ului trebuie 
orientată vertical, cu vârful În sus şi 
protejată cu Uh tub opac de 2-3 cm, 
pentru a nu "vedea" farurile maşinilor 
care circulă prin preajmă, 

ov 

~ 

preaprinderea, cum ar fi depozitele 
calaminoase din camera de ardere, o 
bujie incorect strânsă sau cu cifră 
termică mică, benzina cu cifră 
octanică inferioară celei prescrise de 
fabricant, avans la aprindere 
exagerat" aprindere inductivă sau 
închiderea incorectă a supapelor; În 
toate aceste cazuri' se observă că 
electrozii, bujiei sunt erodati prin 
topire. Bujiile cu aspect uleios sunt 
indiciul uzurii' avansate a grupului 
piston-cilindru (sau cel puţin a 
segmenţilor de ,ungere), al uzurii 
perechii de piese ghid-supapă sau al 
Infundăriiorificinor pentru aerisirea 
carterului. AtenţieI Greşit procedează 
cei· care cred că, dacă motorul este 
uzat, suspendând conducta II' de 
aerisire şi legând deci carterul direct 
cu atmosfera aduc o îmbunătăţire 
functionării, motorului. Dimpotrivă. In 
acest fel efectul depresionar care. are 
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k=OO 
Vr 

şi se reface proba descrisă, rulând însă 
cu viteza: 

M. STRATULAT V=90 k (km/h) 

ărirea continuă a preţului benzinei 
a reactualizat chestiunea reducerii 
consumului de combustibil al 

motorului, ca fiind cel mai eficace, mijloc de 
salvare a bugetului familial. De aceea, 
măsurarea periodică a parametrului de 
consum devine, practic, o necesitate pentru 
automobilistul cu venituri mijlocii. 

Măsurarea consumului. după indicatiile 
aparatului de bord (aşa-numitul litrometru) 
sau prin facerea plinului sunt metode 
extrem de imprecise şi nu conduc la 
rezultate concludente. Iată de ce se 
prezintă mai jos un dispozitiv pe care orice 
amator îl poate confecţiona şi manipula 
foarte uşor. 'Fireşte, există şi dispozitive 
industriale, care însă au un pret de cost 
uneori descurajant. \ 

Dispozitivul artizanal a cărui schemă se I 

prezintă/alăturat se 'Compune dintr-un tub 
de sticlă cu diametrul. de 30-40 mm şi 
capacitatea de 1-2 litri, °gradat în milimetri 
cubi şi prevăzut la partea de jos cu un ştut. 
Dacă nu se dispune . de un· tub gradat, 
atunci se poate folosi unul obişnuit, la 
peretele căruia se ataşează o riglăgradată. 
Ştuţul se introduce într-un .furtun scurt, la 
extremitatea căruia se montează un robinet 
cu· trei căi. A doua cale a robinetului se 
racordează la intrarea În pompa de benzină 
(după .ce a fost scos racordul acesteia la 
rezervor) prin intermediul unui furtun lung 
de 1-2 m, care se introduce printr-unul din 
orificiile care leagă habitaclul de camera 
motorului. Oea de-a treia cale a robinetului 
se cuplează la rezervorul de benzină prin 
furtl!nul care a făcut legătura cu pompa. 

Inainte de Începerea niăsurătorilor, se 
umple tubul de măsură cu benzină, se pune 
robinetul în poziţia I şi se porneşte motorul. 

rolul de. a micşora presiunea din 
carter s.e reduce, sunt solicitate 
suplimentar, organele de. etanşare a 
carterului şi, în plus, se comite o 
ţ}ravă încălcare a normelor legale 
pentru protecţia mediului. 

Când bUjia este acoperită cu 
depozite de culoare brună, groase 
dar uşor detaşabile, situatia 

I 

nu 
trebuie să îngrijoreze, deoarece toate 
benzinele aditivate produc astfel de 
sedimente, care însă se desprind 
uşor atunci când se alternează rapid 
regimul de turatie al motorului. 

Mai neplăcute sunt depozitele 
roşii formate pe corpul izolant, 
deoarece ele arată că s-a folosit o 
benzină cu cifră octanică inferioară, . 
care a promovat functionarea ' 
motorului în regim detonantsau un 
avans la aprindere prea mare în 
raport cu cifra octanică a benzinei 
folosite. 

TEHNIUM - august 1999 

După- ce acesta s-a încălzit, cu toate 
geamurile închise - pentru a nu mări 
rezistenta aerului -, maşina este adusă pe 
un traseu de cjrum de categoria I (şosea 
astaltată), fără denivelări şi cu pantă zero, 
pe care se accelerează până la atingerea 
vitezei de 90 km/h. Pe acest traseu, se 
marchează, În prealabil, două rep'ere 
distanţate Între ele de un parcurs oarecare 
D,.măsurat În kilometri. 

Cu 50-100 m Înainte de marcajul initial, 
robinetul se comută În poziţia( a: II-a, astfel 
încât motorul începe' să consume benzină 
din tubul de măsură. Oând .vehiculul 
ajunge, . cu viteza stabilizată, la nivelul 
arătat Îndreptul marcajului iniţia], se 
obserxă reperul la care a ajuns benzina în 
tub şi, concom~tent, se declanşează l,In 
cronometru. După parcurgerea cu viteza. 
constantă a intervalul.!Ji D, aşadar când 
maşina. ajunge 1n dreptul marCajului final, 
se citeşte din no\..l nivelul la care a· ajuns 
benzina În tu~şi, totodată,· se opreşte 
cronometru!. . In ace~t f.el, se reţine 
cantitatea de benzină consumată O (prin 
diferenta indicatiHor dintre cele două repere 
ale nivelului benzinei din tub) şi timpul t ih 
care maşina a parcurs intervalul de drum D. 

O primă. verificare consţăÎn a'stabili 
viteza' reală a maşinii, Vr" operatie necesară 
deoarece aproape ~niciodată vitezometrele 
de bord nu dau indicatii exacte: 

Vr=~ 
t 

În care lungimea traseului O se exprimă 
in kilometri, iar timpul t În ,secunde, Dacă 
numărul găsit V r diferă de 90 - câţar fi 
trebuit să fie viteza efectivă a maşinii -, se 
determină raportul k: 

Este necesar să se ştie că, pentru a 
exclude influenta ·necontrolabilă a unor 
factori . cum sunt panta, directia şi 
intensitatea vântului, -abaterile insesizabile 
de viteză ş.a., este bine ca traseul să fie 
parcurs În ambele sensuri, iar probele să fie 
repetate de două-trei ori, rezultatul final 
fiind media aritmetică a datelor partiale. 

Dacă media aritmetică a consumuril.or 
citite. este Om (litri), consumul la suta de 
kilometri şi la.,viteza de 90 .km/h, 090, este: 

O, 
OgO = 100if-(1/100 km) 

Admiţând că s-a lucrat cu acuratete şi 
au fost excluse . erorile grosolane de 
Încercare, Citire şi calcul,dacă consumul 
astfel determinat diferă de cifra· dată de 
uzină, atunci este· necesar să se depisteze 
locul defectiunii care a produs creşterea de 
consum, aceasta putându-se afla fie la 
motor, fie În părţile care concură la 
propulsia vehicul ului. Precizarea acestui loc 
se face cu o metodologie care va fi descrisă 
într-un viitor riumăr al revistei. 

Rezervor de 
combU$tibit 

Schema monU.rii tubului gradat pentru mls\ll'atea. 
consumului <10 combustibil. 

, Tn sfârşit, sunt şi cazuri ~ând la chimici, termici şi electrici, pe deo 
demontare se constată căizolantul parte, iar pe de alta stabilitatea şi 
este spart sau fisuraţ semn că bujia a Integritatea izolantului. În legătură· cu 
fost tratată nemilos' In timpul curătirii electrozii, se ştie statistic că gradul lor 
sau reglării distantei dintre electrozi; de uzură mediue;;te de 0~2 mm la 10 
dacă însă izolantul spart este puternic . OOOkm de rulaj. In 8enera', când din 

·colorat în roşu, cauza. poate fi .. Iti ti' 
detonatia foarte severă provocată de cauz!l UZUrii e ecrq u cen ra ajunge 
motivele enumerate deja.' cu varfuL său sub suprafata corpului, 

De multe ori se pune întrebarea: făcând reglajul imposibil, bujlatrebuie 
c"t t'm t f' f I 'tă b" fă ă aruncată. Mai dificilă este anrec'ierea 
a Il"P poa e I o OSI ·0 uJle r obiectivă a stăr'll' ,'zolatoruIU'I,. cu .ata"t 

ca consumul de combustibil să fie 
afectat?' Fabricile constructoare de mai mult cu cât,.În atmosferă (deci 
bulii indică' diverse termene de demontată din I chiulasă), o bujie 
utUizare, termene . care merg de la defectă ori cu portelanul spart pare să 
12000 la 30000 km. Deoarece functioneze normal. De aceea gradul 
caracteristicile bujiei sunt puternic de izolare nu numai electrică, ci şi 
influentate de moaul de exploatare, pneumatică al unei bujii trebuie să fie 
este destul de greu să se impună un măsurat numai sub presiune. 
termen limită universal valabil. Fapt· Cum se CUrăţă corect o buJie şi 
este că longevitatea unei . bujii cum se probează ea, iată întrebări la 
depinde de doi factori: rezistenta care se va încerca să se răspundă în 
electrozilor la· agresivitatea agentilor numerele viitoare. 



Ştefan VODĂ 
ste locul de 
lucru amator să 
ocupe un mai mic În 

locuinţă, să aibă un aspect estetic şi, În 
acelaşi timp, să-i favorizeze activitatea, 
dându-i posibilitatea de a avea În 'ordine 
şi la Îndemâmă uneltele, materialele, o 
sursă de lumină, locul de proiectare şi 
mO]1tare etc. 

In figura 1 vedeţi un model eficient de 
atelier compact destinat construcţiilor 
electronice, electrotehnice, de 
ceasornicărie, mecanică fină etc. EI se 
compune din dulapul (aflat în partea 
dreaptă a desenului) şi masa de lucru cu 
două sertare sprijinită pe un corp (picior) 
cu dulap (În stânga), plus o lampă 
electrică articulată, montată pe perete. 
Figura 2 prezintă alcătuirea părţii 

cutii şi alte ambalaje 
de la chibrituri, 

bomboane etc., 
puteţi realiza clasoare pentru păstrat în 
ordine şi la îndemână o multime de 

$uperioare a dulapului văzută din 
dreapta. Observaţi că în interiorul ei sunt 
sertare cu compartimente pentru păstrat 
piese mărunte, la care se poate ajunge 
chiar şi fără a te, ridica de pe scaun. In 
figura 3 apar detaliile de construcţie ale 
mobilei. Acestea pot fi însă, desigur, 
modificate de fiecare constructor, În 
functie de obiectul lucrărilor ce execută, 
de spatiul de care dispune şi de 
materialul pe care-I va folosi. 

Atelierul prop.us aici poate fi realizat -
la dimensiunile dorite - fie prin 
recondiţionarea unor mobile (birou, 
masă, corp de bibliotecă, dulap" de 
bucătărie, lăzi etc.), fie din pal SqU 
scândură şi placaj (ori carton presat). In 
acest ultim caz, tOţi pereţii exteriori (de 
rezistenţă) vor fi lucraţi din pal (simplu 

obiecte mici, cum pot fi: nasturi, copci, 
ace de cusut şi cu gămălie, piuneze, 
şuruburi, piuliţe, şaibe, agrafe de birou, 
peniţe, mărci poştale uzuale şi filatelice, 
precum şi, Îndeosebi, piese de 

sau melaminat) gros de 18 mm ori din 
scândură cu grosimea de 20-25 mm. 
Ramele sertare lor şi uşile dulapurilor pot 
fi din pal gros de 12 mm, iar plăcile din 
spatele mobilei şi fundurile sertarelor din 
placaj gros de 2-3 mm sau carton presat. 
Cutiile cu compartimente ale dulapului 
superior din dreapta vor fi făcute din 
placaj gros de 5 mm (ramele) şi de numai 
2-3 mm (fundul şi despărţiturile 
interioare). 

Asamblarea pieselor se va face cu 
şuruburi pentru lemn şi balama metraj la 
10ate materialele mai groase de 10 mm. 
In rest vor fi folosite cuie. Este 
recomandabil ca pă~ile fixe, care vin În 
contact permanent, să fie lipite, În 
prealabil, cu aracetin. Pe faţa mesei de 
lucru este bine să fie aşezată o placă din 
material plastic rigid, groasă de 3,5-4,0 
mm, ori pătrate de faianţă sau gresie 
(lipite cu prenadez). Pereţii exteriori, 
lucraţi din material nemelaminat, pot fi 
acoperiţi cu vopsea de tip alchidic. ' 

Păstrată curată, această mobilă poate 
fi folosită şi ca masă de scris, desenat, ' 
pentru lucrul la unele colecţii etc. 

electronică (diode, tranzistoare, 
rezistenţe, condensatoare. In desenul A 
al figurii vedeţi cum se poate construi un 
mintdulap-c1asor'din 10 cutii de chibrituri 
şi hârtie adezivă ($coci). Dacă doriţi 
unul mai mare, din 20 de cutii, aşezaţi 
două asemenea grupuri spate În spate 
şi fixati-le. Sertarul ,fiecărei cutii are În 
afară un mic trăgător din sârmă de 
sonerie. Acest clasor este foarte bun 
pentru a păstra şi colecţii de monede. 

B. Paharele din material plastic 
recuperate de la produse lactate pot fi 
unite câte patru şi folosite pentru a 
păstra papiote cu aţă de cusut, nasturi 
mari sau şuruburi pentru lemn, cuie mici 
etc. 

C. Cutiile metalice cu capac sunt 
bune pentru a păstra cuie sau scule 
lungi (şurubelniţe, pensete ... ). 

1). In cutii rămase de la bomboane, 
cărora le adaptati un fel de'grătar lucrat 
din fâşii de carton Încastrate unele În 
altele, puteti păstra piese electronice 
sau nasturi, colecţii de monede, mărci 
filatelice etc. 
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ceastă importantă piesă din 
ansamblul mobilierului unei 
familii permite utilizarea 

judicioasă a spaţiului unei Încăperi pe 
Înălţime, dar poate fi de real folos şi ca 
raft În magazine, birouri, magazii etc. 
Caracteristicile care o recomandă sunt: 
soliditate, simplitate În construcţie, pret 
de cost/vânzare relativ redus (În 
comparaţie cu piese asemănătoare 
aflate În comerţ), suficientă mane
vrabilitate (când este nevoie să fie 
demontată). Are şi un neajuns: permite 
o depunere liberă a prafului din mediul 
ambiant, necesitând curătarea frec
ventă a obiectelor aşezate pe rafturi: 
cărţi, dosare, aparate electronice, 
colecţii, unelte etc. 

Poate fi construită atât pentru uz 
gospodăresc, În familie, dar mai ales ca 
produs-marfă al unui mic atelier de 
tâmplărie. Eventual, poate deveni o 
garnitură, prin adăugarea unei etajere 
cu doar trei rafturi, având gabaritul 
1065x240 mm. De asemenea, numărul 
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rafturilor bibliotecii poate fi sporit până la 
şapte sau opt, În funcţie de ÎQălţimea 
Încăperii În care va fi instalată. In acest 
caz, de la gabaritul prezentat, de 
2130x1550x240 mm, se va trece la 
2130x1780 (respectiv 1910)x300 mm, 
pentru a fi menţinută o bună stabilitate. 

Materialele necesare: scândură cu 
grosimea de 20 mm pentru toate piesele 
ain lemn: (1), (2), (3) şi (6). (NU folosiţi 
pal, căci se mdoale prea uşor sub 
greutatea obiectelor); ţeavă metalică 
nichelată sau vopsită cu diametrul de 10 
mm - piesele (7); şaibe metalice 
speciale, potrivit desenului-detaliu notat 
cu 4. pentru piesele (4) şi (5), identice; 
plus piulite metalice pentru montat la 
capetele filetate ale celor şase ţevi (7). 
Pentru finisare: nitrolac incolor sau 
vopsea alchidică de bună calitate (cum 
este cea de la "Policolor"). 

Modul da lucru: 
• Trasati (cu creion moale) pe 

scândură profilele câte uneia din fiecare 
presă (1), {2}, (3) şi (6), respectând 
formele şi dimensiunile din desenele cu 
detalii (sau pe cele pe ca~e le-ati 

recalculat dvs.); 
CI tăiaţi-le cu ferăstrăul de 

(mai bine) electric, apoi tăiaţi 
piese identice, folosindu-le 
şabloane; 

$ dati În' 
orificiile necesare 
forţate} a ţevilor (7); 

• finisaţi toate muchiile hârtie 
sticlată sau bucăţi (spărturi) geam. 
După care vopsiţi-Ie In culoarea dorită 
sau acoperiţi-fe cu un strat dublu de 
nitrolac sau "Palux", pulverizat (de 
preferrntă) cu pistolul special pentru 
vopsit. In lipsa acestuia, folosiţi pensula 
şi un Întinzator de 

fi daţi filet la caoletele celor şase ţevi 
metalice (7); 

• montaţi biblioteca 
cu detalii. Dacă nu 
şaibele (4), ,..r;r'n~rr\rI'::!'tUa 

mecanic. 

La aşezarea cărţilor sau a altor obiecte 
pe rafturi, puneti-le pe cele mai grele pe 
palitele inferioare, astfel Încât centrul de 
greutate al sistemului bibliotecă-obiecte să 
se afle sub jumătatea înălţimii acestuia, 



Ing. Emil MARIAN 

n practica audio, amatorul de audiţii 
HI-FI se întâlneşte adeseori cu o 
serie de situatii neprevăzute, care în 

aparenţă nu au nici o rezolvare. 
Tehnica actuală de înregistrare şi 
redare a unui program muzical sonor 
prezintă o serie de perfecţionări ce nu 
mai necesită nici o actiune supli
mentară de corecţie. Perfecţionarea 
casetofoanelor şi generalizarea sis
temului CD-PLAY au făcut ca orice 
informaţie audio să fie înregistrată şi 
redată la un nivel tehnic ce depăşeşte 
lejer standardele HI-FI. Să nu uităm, 
însă, că, de-a lungul timpului, unele 
programe muzicale sonore nu au fost 
înmagazinate pe acest tip de aparate 
electroacustice. Există o mulţime de 
înregistrări vechi, cu o valoare 
informaţională deosebită (uneori 
unicatedin perioada anilor '38-'65), 
care nu se regăsesc în magazinele de 
specialitate imprimate cu aparatura 
modernă. Se doreşte însă ca ele să fie 
audiate cu această aparatură, În bune 
condiţii sonore, cel puţin "stereo". Din 
aceste categorii fac parte: 

- discurile de gramofon; 
- discurile LP mono; 
- Înregistrările magnetice stereo la 

care, din cauza uzurii capetelor 
magnetice de înregistrare şi redare 
(sau a uzurii capului magnetic 
universal), unul dintre canalele 
informaţionale L sau R s-a deteriorat 
(înregistrare d}storsionată, fără "înalte" 
sau cu raport semnal/zgomot foarte 
redus). 

Remediul universal la aceste 
înregistrări, toate, de fapt, monofonice, 
îl constituie prelucrarea electronică a 
semnalului audio de acest tip În aşa fel 
Încât să devină foarte asemănător cu 
un semnal stereofonic. 

Această funcţie este îndeplinită de 
montajele' electronice numite 
convertoare mono-stereo. Cu ajutorul 
unui montaj de acest fel, bine proiectat 
şi realizat cu componente electronice 
performante, dintr-un semnal audio 
monofonic se poate obţine în final un 
semnal audio foarte asemănător cu cel 
stereofonic. 

Principiul de funcţionare' al oricărui 
convertor mono-stereo constă în 
aplicarea aceluiaşi semnal . audio la 
două blocuri electronice de tip diferit. 
Ele introduc fiecare nişte defazaje 
distincte, în funcţie, de frecvenţă, faţă 
de semnalul audio original, păstrând 
însă la ieşirile lor amRlitudini practic 
constante ale acestuia. In figura 1 sunt 
prezentate diagramele privind 
"întârzierile în timp" funcţie de 
frecvenţa a două blocuri electronice 
convertoare mono-stereo. Cele două 
tipuri de ,Jntârziere" creează, practic, la 

m 

ieşirile celor două blocuri electronice, 
semnale audio ce conţin o imagine 
sonoră foarte asemănătoare cu cea a 
unui semnal stereo original (captat de 
două microfoane distincte). 

Schema electrică a montajului este 
prezentată în figura 2. Semnalul audio 
se aplică, prin intermediul conden
satorului C1, la intrareaneinversoare a 
amplificatorului operaţional CI-1 . Acesta 
îndeplineşte funcţia de repetor pe 
emitor, micşorând impedanţa de intrare 

în scopul unor prelucrări eficiente de 
către cele două blocuri electronice 
distincte - convertoarele mono-stereo -
la care se aplică ulterior. Totodată, 
acest repetor pe emitor, ce foloseşte un 
amplificator operaţional, constituie, 
practic, un etaj tampon între intrarea 
montajului şi cele două blocuri distincte 
care urmează a realiza 'conversia 
mono-stereo propusă. 

Primul I.:>loc destinat conversiei 
menţionate include un etaj inversor de 
fază, realizat cu ajutorul amplifi
catorului operational CI-2a (1/2 din 
LF 353). Semnalul de ieşire al acestuia 
este retransmis, prin intermediul 
grupului C5, R11, C6, folosindu-se 
rezistenta R8, la intrarea inversoare a 
arrwlificatorului operational CI-2b şi, 
totodată, suferă o corectie de fază 
impusă de acest grup conform 
diagramelor din figura 1. Ca urmare a 
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acestor prelucrări, deşi semnalul de 
ieşire OUT-1 prezintă o amplitudine 
constantă, el a suferit o corecţie de 
fază, ce urmează să creeze o 
impresie finală de spaţialitate foarte 
asemănătoare cu un efect stereo 
realizat normal. 

AI doilea bloc primeşte semnalul 
audio cu impedantă coborâtă la 
intrarea inversoare a amplificatorului 
operaţional CI-2b (1/2 din LF353) prin 
intermediul grupului R3, R4, C2, C3, 
C4, R6. EI reprezintă un filtru dublu-T, 
care realizează o corecţie ampli
tudine-fază cu zona ma~imă de 
acţiune la frecvenţa de 240 Hz. 
Refacerea amplitudinii liniare În toată 
banda audio se face prin prelucrarea 
semnalului de la ieşirea OUT-1, 
corectat Însă În amplitudine de grupul 
C5, R11, C6 şi, ulterior, Însumat la 
intrarea inversoare a amplificatorului 
operaţional CI-2b, prin intermediul 
rezistenţei R8. Deşi amplitudinea 
functie de frecvenţă a semnalului de la 
ieşirea OUT-2 este practic constantă, 
iată că el a suferit o corecţie impor
tantă de tază, conform diagramei din 

~ figura 1. In final, la ieşirile OUT-1 şi 
OUT-2 s-au obţinut semnale audio de 
amplitudini practic constante, in toată 
banda audio, dar "întârziate", corec
tate În· fază funcţie de frecvenţă, 
tocmai pentru a crea efectul pseudo
stereo propus. 

Realizare practică şi reglaje 
Montajul se alimentează de la o 

sursă dublă de tensiune, U A = ±12 V, 
stabilizată şi dotată cu un filtraj 
corespunzător. Se recomandă ca la 
ieşirile sursei de tensiune, În afara 
condensatoarelor "de netezi re" , să fie 
amplasate şi două condensatoare 
neelectrolitice (de cca 0,1 IlF) În 
paralel cu acestea, pentru 
scurtcircuitarea oricăror componente 
de radiofrecvenţă care s-ar putea 
propaga pe traseele de alimentare a 
montajului, deranjând buna lui 
functionare. 

Montajul se realizează practic pe o 
plăcuţă de sticlostratitex placat cu folie 
de cupru. O variantă de cablaj 
imprimat este prezentată În figura 3, 
iar amplasarea componentelor 
electrice pe plăcuţă este prezentată În 
figura 4. Montajul nu necesită reglaje 
şi, dacă a fost realizat corect, 
funcţionează de la prima Încercare. 
PIăcuţa de cablaj s-a realizat pentru 
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mufe de tip JACK-IN-LlNE, dar foarte 
simplu se poate modifica pentru 
mufele DIN. Senzaţia sonoră creată 
practic de acest convertor mono
stereo este deosebit de puternică, 
"vocile" rămânând "centrate", iar restul 
muzicii se repartizează congrue nt Între 
ieşirile OUT-1 şi OUT-2. 

Efectul de spaţialitate al acestui 
convertor mono-stereo se poate pune 

În evidenţă foarte uşor cu ajutorul unui 
osciloscop, Se aplică la intrarea 
montajul~1 semnalul audio, iar ieşirile 
OUT-l ŞI OUT-2 se conectează la 
intrările X (orizontal) şi Y (vertical) ale 
os~iloscopului. Fig~rile USSAJOUS 
obţinute vor conflr-ma pe deplin 
puter!licul efect de spatialitate, 
marcand transformarea mono-stereo 
urmărită, 

. Montajul se ecranează (o cutie din 
tablă de fier cu peretii groşi de cca 
0,3+0,5 mm) şi·' se introduce, 
Împreună cu comenzile respective· 
(mono-stereo[, În amplificatorul de 
audiofrecvenţa. 

Realizat şi montat corect, 
convertorul mono-stereo Îşi va dovedi 
pe deplin eficacitatea, transformând, 
practic, orice Înregistrare mono Într-un 
program muzical comparabil cu cel 
stereo. • 
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\i< .\ ă propunem să ~ealizaţi lucrări 
\:.\,; plastice, decorative, executate 
;ii In lemn de esenţă moale (pin 

strob, brad, plop, salcie, tei). Culorile 
lemnului p'e care-I puteţi folosi variază 
sensibil, de aceea este necesar să ştiti 
că sunt albe: răşinoasele, plopul, teluf, 
tuia, mesteacănul, carpenul; galbene: 
dracila, maclura; roz: ienup.ărul; 
galben-verzui: salcâmul; galben
roşcat: pinul strob, cerul, glădiţa; 
castanii: salcia, ulmul, g'orunul, 
steiarul roşu; roşii-castanii: cireşul, 
dUdul, laricele, pinul s'ilvestru; castanii
cenuşii: nucul, porumbarul. Sunt 
esenţe de lemn care emană .. un miros 
plăcut chiar şi după prelucrare, de 
pildă: chiparosul, ienupărul, vişinui 
turcesc, nucu!. 

Lucrările pot fi simple, ca, de 
exemplu, aplice de p.us pe perete 
(asemenea unui tablou) ori de fixat pe 
uşile unei m6bile, pe care le realizati 
fie prin scobi re fie din piese de lemn 

- aplicate în relief pe plăci de placaj, pal, 
scândură; sau mai complexe l ca: 
rame pentru fotografii, desene picturi, 
oglinzi, cadre artistice pentru ferestre, 
uşi, casete etc. 

Pe lân[ă imaginaţie şi 
Îndemânare, va sunt necesare unelte 
specifice de lucru (pentru tăiat, scobit, 
polizat) pe care le puteţi procura din 
magazinele de fierărie (ferăstraie, 
unele tipuri de dălti, pile, hârtie 
abrazivă) şi ale FonduluI Plastic. O 
parte dintre aceste unelte este bine să 
Incercati a le lucra singuri din unele 
obiecte casnice scoase din uz: cuţite, 
bricege, linguri, furculiţe l şurubelniţe, 
dălţi, bur[hle, pensete, pile, preduc~l~ 
etc. Dupa prelucrarea lor mecanica 
(pentru a le aduce la forma dorită) I 
sculele vor fi mai întâi călite, apoI 
ascuţite. In figura 1 vedeţi profilele 
unor asemenea scule. Desenul 1 
prezintă alcătuirea şi proporţiile tip ale 

C4Ztlft ttt>tllJlI 

~ 
7 

sculelor de tăiat de forma cuţitului şi a 
daltei; desenul 2 înfăţişează trei astfel 
de profile; desenele 3, 4 şi 5 prezintă 
unelte de scobit, iar desenul 6 unelte 
de polizat (finisat), realizate din pile~ In 
desenul 7 observaji cum puteţi folosi o 
pedală pentru a va uşura operaţiunea 
de tăiere cu ferăstrăul În interiorul unei 
scânduri. 

in figura 2 sunt redate unele 
mişcări specifice, corecte, În mânuirea 
sculelor de tăiat de tip cuţitj iar figura 3 
prezintă cinci modele simp e (deoazăJ 
de reliefuri scobite În scândura 
(desenul de sus) şi modul progresiv 
de lucru (desenul de jos). 

FigUrile 4 şi 5 vă p'ropun alte 
modere de piese şi înflorituri scobite 
sau realizate prin lipire (cu aracetin 
sau prenadez) şi consolidare (cu mici 
cuie subţiri) a unor segmente-modul 
mici lucrate, În prealabil, În serie. 

Atunci când vreţi să realizaţi mai 
multe piese identice, este necesar să 
lucraţi mai Întâi un şablon din hârtie 
groasă, pe care trasati pătrăţele ca În 
figura 6. Peste acest caroiaj, faceti 
desenul. II veti reproduce apoi pe 
bucăţile de materiallemnos Ctl ajutorul 
unei coaie de indigo şi parcurgând 
liniile desenului cu vârful unui creion 
tare. pix, cui. 

In figura 7 vedeti piese-modul 
foarte- Simplu de reafizat (mai ales 
primele trei desene), indicate pentru 
obiecte de decor. Piese-modul lucrate 
mai ales prin tehnica tăierii interioare 
cu ferăstraul (ca la lucrările de traforaj) 
~ed~ţi În desenul din stânga-jos al 
figUrii. ' 

Pentru a evita ca lemnul lucrărilor 
executate să crape, folosiţi 
Întotdeauna numai lemn foarte bine 
uscat. Dup.ă terminarea lucrării , 
pensulaţi obiectul cu un baiţ, iar apOI 
acoperiţl-i suprafaţa cu nitrolac incolor 
(sau,. eventual, vopsea). 
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PRACTIC - liiRllli I 

in plăci de faianţă sau gresie 
care au imprimate pe faţă 
diferite desene geometrice 

simple sau uşor reliefate, pot fi 
alcătuite panouri decorative având 
rol estetic şi funcţional. 

Materiale necesare: panouri din 
placaj gros de 8-10 mm sau pal de 
12 mm, plăci de faianţă sau gresie, 
o substanţă adezivă pentru faianţă. 
Această substanţă poate fi 
procurată din comerţ sau preparată 
de constructor din ipsos, apă şi 
aracetin (se face cate puţin, pe 

măsură ce se foloseşte, fiindcă se 
Întăreşte repede). 

Cum se lucrează. a) Montaj În 
relief. Pe foaia de placaj (de 
mărimea şi forma dorită) se 
alcătuieşte (provizoriu) montajul 
plăcilor de faianţă, până când se 
obţine efectul decorativ cel mai 
plăcut. Se notează pozitia plăcilor 
(prin numerotare), apoi acestea 
sunt cufundate Într-un vas cu apă. 
După care se aplică adezivul pe 
fata placajului şi, deasupra lui, se 
presează, pe rând, plăcile de 

faianţă umede şi unse cu putin 
aracetin. Eventualul surplus de 
adeziv de pe marginea montajului 
se şterge cu o cârpă udă. Se Iasă 
totul la uscat 24 de ore. Placajul 
rămas liber de jur-Împrejur (ca o 
ramă) se vopseşte cu două 
straturi suprapuse de vopsea 
alchidică. 

b) În adâncimea 
lemnului. Se scobeşte În placa de 
pal spaţiul În care urmează să fie 
aşezate plăcile de faianţă, 
Iăsându-se o margine (ramă) 
liberă, ca În figură. După care se 
procedează exact ca mai sus. 

Aceste panouri pot servi ca 
blat (faţă) pentru o măsuţă 
oarecare sau una de jucat şah, ca 
platou pentru aşezat obiecte 
fierbinti (un serviciu de ceai, de 
cafea) sau pot fi expuse pe perete, 
Cc;l nişte tablouri, În bucătărie, pe 
balcon, În loggie etc. 
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ste util. 1ndeosebi p'entru a 
delimita suprafete mici: terase de 

agrement sau comerciale,. peluze 
imerbate etc. Se vor folQsi baghete 
de lemn (sau, partial din· malerial 
plastic ori metal)ouprofil. Rătrat pentru 
barele verticale şi scândură groasă 
de· 30-35 mm rentru piesele 
orizontale . Oos-sus· 1n care sunt 
montate . (in cuie sau cu şuruburi) 
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cele· verticale •. Scindura de .Ia baz.ă 
se. f.ixeazăla. s.ol.p .. rinşurub ... U. r. i.lu. n .. 9. i .. de 200 mm, montatefn dibluri de lemn şi 
beton . sau . (dacăgardlJl se 
amplasează .p. 9. o.supraf.at.ă be.t.onată 
ori asfaltată) cu ajutorul unor 
dispozitive··conexpan, ·.ruo. g.ide 100-
120mm. 

După grunduire (făcută 

obligatoriu) şi vopsire cu. vopsea 
alchidică, la partea superioară se 
ataşează;. eu ajutorul unorcoliere din 
p1atbandă metalicăgroasă de 2 mm -
jardiniere umplute pe 3/4 din inăltime 
cu pământ fertil. în acestea este de 
preferat să fie plantate răsaduri (nu 
seminte) de. flori sau. trifoi. 

Gest model degard,ieftin. ~ inedit, este 
ndicat .h1aiares .. pentru împrejmuit 

t. er. en.· urile. c. u. r. b ... ş, dar. .ŞÎ ... cele . obişnuit.e. Dimensiunile vor fi stabilite de fiecare 
constructor, după locUI în Care îl va amplasa: la exteriorul unei curţi sau 
în interiorul terenuhJi,· .. pentru· el. delimita .. estetic şi funcţiona! o grădină 
de flori. sau zarzavat, o livadă, ° vie... .... 

MaterialeJenecesare sunt: stâlpi verticali .din trunchiuri de arbori 
necojite, cu diametrul de1 00"7120mrn(pentru piesele (Ol din figură) 
sau oarede.lemn (faşonatparalelipip~dic); crengi natur groase de 50-
70 mm pentru .laturile orizontale (1) sus şi JOs; crengi (care pot fi variate 
ca esenţă şi diam~tru) groase de 2540 mm pentru barele încrucişate 
(2) ,care formează .. "ochiurile" • gardului; cuie, şuruburi pentru lemn, 
beton grosier. 

Se lucrează astfel: 
1. Se trasează (provizoriu) linia gardului cu o sfoară legată de beţe 

(sau cuie) înfipte în pământ; 
2. De:-alungulel, la fiecare 1500-2000 mm, se sapă ° 9roapă cu 

baza pătrată, latura de 350-400 mm,aqâncă de450 mm, In care se 
toarnă beton într-un strat înalt de 70-100 mm. Imediat se introduce 
stâlpul(O}, astfel.încât acesta. să fie împământat .350-400 mm (în 
functie de lungimea lui), după cClre se toşrnă beton de jur-împrejurul 
său, Fânălasuprafaţa soluluLln jurul lemnului se face ° bordură 
obUca,Tnaltăde . circa· 70 mm, pentru a-I· apăra de .. băltirea apei. din 
pr.e ..... CÎ.p .. Î.tat.ii ... oe .. a.sup .. ra stâ.'P.U.IUi. s. e.fiX.~az. ă l .. CCU1. -2 .. Cuie). ° Pla.că din 
lemnsawtablă, ca în figura B. . > .... . 

~.> $~par9t, . În .. tiITlPcese ··întăreştebetonul,se . lucrează 
liP.·. ref .. a.bric. 8t.e ..... le ... :'.d. e.gard, din ... c. ren. 9 ... i.16 ...... (1).Şj (.21.,° .. are se .. v.or. fi. x .. a prin câte 
două cuie la fiecare îmbinare. Aceste panouri vor avea exact lungimea 
d.istan. tei din .. t.r. e S.tâIP.ii(O.l .. Pân .. ă la ... j.U. măta. tea grOsim. i.i.aces. to.r. a. 4 .. Panourile· de gard vor fi montate· pe· stâlpi numai eu. şuruburi 
pentru lemn,. în orificii date cu un burghiu mai· mic decât dlametrul 
rnediual şurubului, cam până la jUI1lătatea lungimii şurubului. care va 
pătrunde In stâlp, 

. 5. Gardul ·astfelterminat poate fi lăsat natur (daCă, eventual, 
înverzeşte, iCi şi colo, va fi mal interesant) ori poate Ti acoperit cu un 
la<; negru obţinut .. prin dizolvare de·. smoală (bitum) în9az (petrol 
la. 01 ... p. ?in. t). şi el.pl.iC .. at cu o bid.ine ... a .... p. e ... to. ată supra .. fatal. em. noas.a. Operaţia 
aceasta previne putrezirea prematură şi dă un aspect estetic plăcut, 
uniform; Este indicata se proceda astfel şi cu baza stâlpilor (O), Inainte 
deîmpământarea lor 
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