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4. Mecanismul de ceasornic 
 

Mecanismul de ceasornic reprezintă  automatul de timp al 
focosului. Acest automat este o cutie neagră, prevăzută cu o bornă de 
intrare şi o  bornă de ieşire, capabilă să posede un anumit număr de 
stări interne [2]. 
 Reglarea ceasului mecanic este de poziţie,  adică intrarea 
sistemului este un unghi iθ ,  ce corespunde duratei de funcţionare it , a 
focosului. Subautomatul automatului A  este 1A , care reglează cursa 
unghiulară a ieşirii automatului, în sensul că la ieşirea sub automatului 
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1A - regulator de cursă, creează condiţii pentru ca ieşirea automatului 
A  să se modifice cu o mărime i∆θ , pe durata unei perioade T ,astfel 
încât, pe timpul zborului proiectilului pe traiectorie, după un număr k  
de perioada T , respectiv, ik ⋅ ∆θ , ieşirea  automatului A  să devină iθ , 
căreia  îi va corespunde durata de funcţionare reglată-programată a 
focosului, notată cu kt . În figura 5 este arătat indicatorul de cursă în 
poziţia „0” reglat din uzină,şi programarea funcţionării focosului la o 

anumită durată de zbor 
k1t .  

 
Fig. 5  Indicatorul de cursă 
în poziţia „0” şi programarea 
la durată de zbor k1t  [2] 
 

Se poate arăta că 
partea componentă a 
focosului fuzant mecanic 
este un automat autonom 
sau orologiu realizat în 
configuraţia de ceas 
mecanic cu următoarele 
părţi principale: (i) 
mecanism motor, care 
este sursa de energie 

pentru a pune în mişcare un sistem de transmisie cu roţi dinţate prin 
intermediul căreia este acţionat subautomatul 1A - regulator de cursă şi 
organul de comandă a declanşării percutorului din  sistemul de execuţie 
E ; (ii) transmisia cu roţi dinţate care transforma mişcarea de rotaţie 
lentă a axei centrale a motorului de rotaţie rapidă a roţii motoare prin 
care este angrenat  regulatorul de cursă: (iii) subautomatul 1A - 
regulator de cursă realizat sub forma unui pendul  (balansier) cu arc 
care efectuează mişcarea de oscilaţie sub acţiunea impulsurilor primite 
de la motor  şi care menţine rotaţia aproape uniformă a organului de 
comandă pentru declanşare, prin opriri şi porniri ale sistemului de 
transmisie la intervale de timp aproape egale. 

Schemele  orologiilor utilizate în focoase se deosebesc între 
ele mai ales prin tipul mecanismului motor şi al regulatorului de cursă. 

Se cunosc, între mecanismele motoare tipuri cu arc de armare 
spiral, sectoare centrifugale, cremaliere centrifugale etc. 
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Condiţia cea mai importantă impusă orologiului unui focos 
fuzant mecanic, independent de tipul mecanismului motor şi al 
regulatorului de cursă este precizia funcţionării mecanismului, care se 
poate realiza prin rotaţia uniformă a axului central şi al declanşatorului 
percutorului cuplat cu acesta. 
 Uniformitatea rotaţiei axului, la rândul său, depinde de 
invariabilitatea perioadei oscilaţiilor balansierului, adică a intervalului de 
timp în cursul căruia balansierul efectuează o oscilaţie completă. 
 Factorii care influenţează variaţia perioadei sunt: pe de o parte 
inconstanţa momentului de mişcare la începutul şi la sfârşitul 
funcţionării ceasului şi pe de lată parte lipsa de izocronizare a 
oscilaţiilor balansierului. 
 Resortul spiral de armare se confecţionează din bandă de oţel 
de arc, care trebuie să aibă o anumită compoziţie chimică  şi să posede 
caracteristici mecanice superioare. În procesul tehnologic de fabricaţie 
benzile de arc se supun unui tratament termic, şlefuire, lustruire şi la 
revenire  până ce capătă  culoarea galben deschis, după aceasta 
benzile se debitează la lungime, iar capetele resorturilor se supun la un 
tratament de recoacere şi apoi se găuresc pentru fixarea lor pe tambur 
şi ax.  
 Transmisia orologiului se compune din roţi dinţate şi pinioane, 
care se propun a fi cu dantură cicloidală, care leagă sistemul motor cu 
rotiţa motoare pentru transmiterea momentului de mişcare sistemului 
mecanic de reglare a cursei ceasului. 
 Transmisia orologiului este astfel organizată încât  de la rotiţa 
centrală mişcarea se transmite de către motorul ceasului prin 
intermediul roţilor dinţate intermediare la rotiţa cu dantură specială. 
Numărul roţilor dinţate intermediare este mai mic de patru şi se 
stabileşte corespunzător cu raportul de transmitere al întregii transmisii, 
care la rândul ei depinde de durata de funcţionare a focosului şi de 
perioada de oscilaţie a balansierului sistemului mecanic de reglare a 
cursei a ceasului. 
 

5. Balansierul  
 

Sistemul mecanic de reglare a cursei ceasului are scopul de a 
transforma rotaţia uniformă a roţilor transmisiei într-o mişcare periodică 
uniformă. Elementele constructive ale acestui sistem sunt: rotiţa 
motoare (regulatoare), paletele balansierului (ancker) şi balansierul 
propriu-zis. În figura 6  este prezentat un balansier ştanţat. 
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Fig. 6  Balansier realizat prin ştanţare 1 - paleta de intrare; 3 - paleta de 

ieşire; 2-balansierul; 4 - masă suplimentară [2] 

 
Fig. 7  Balansierul cu palete: (a) în contact cu roata motoare;  

(b) profilul paletei de intrare [2] 
 

În figura 7 se arată sugestiv balansierul cu paletele legate de 
corpul său şi contactul între partea activă a paletei de intrare şi dintele 
cu profil special al roţii motoare. În momentul contactului se  opreşte 
mişcarea rotiţei motoare. Balansierul, continuând mişcarea sa trece în  
poziţia extremă stângă a paletei de intrare (p.i.), iar paleta de intrare 
coboară cu unghiul δ , corespunzător arcului ab ; unghiul δ  se 
numeşte unghi suplimentar. După oprire, balansierul începe să se 
deplaseze spre stânga - sus, paleta de intrare se ridică cu unghiul δ  şi 
apoi cu unghiul β  corespunzător arcului ac . În momentul în care 
dintele roţii motoare intră pe suprafaţa teşită - cd - a paletei de intrare 
se produce eliberarea roţii motoare, care, rotindu-se alunecă cu dintele 
pe planul cd , ridicând spre stânga – sus paleta, şi prin aceasta 
transmite un impuls balansierului. După terminarea impulsului transmis, 
paleta ridicându-se cu unghiul α  iese din angrenare cu rotiţa motoare, 
când, rotiţa motoare se roteşte liber cu unghiul θ , dar balansierul va 
intra cu paleta de ieşire în spaţiul liber dintre dinţii roţii motoare. Ca 
urmare roata motoare, cu dintele următor va lua contact cu paleta de 
ieşire, caz în care are loc oprirea întregii transmisii. În acest timp 
pendulul (balansierului) se deplasează cu paleta de ieşire spre poziţia  
extrema dreapta-jos. Balansierul începe apoi deplasarea cu paleta de 
ieşire poziţia extremă dreapta–sus, paleta de ieşire parcurgând 
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unghiurile ,δ β  şi α  când se transmite impuls din partea roţii motoare – 
balansierului. Ca urmare la rotirea roţii motoare cu un pas, balansierul 
execută două elongaţii sau o oscilaţie completă de perioadă T . 
Suprafeţele paletelor se denumesc astfel: ac - suprafaţa de repaus, iar 
cd - suprafaţă de impuls. 

Durata totală de funcţionare a focosului fuzant mecanic este 
determinată de posibilităţile de reglare a ceasului la tragere. La 
sistemele actuale posibilităţile de reglare sunt limitate de numărul de 
rotaţii al axei centrale pe care se asamblează indicatorul de timp  
(cursă). În acest caz numărul maxim de rotaţii al axei centrale este mai 
mic decât unitatea. Ca urmare, se are în vedere configuraţia transmisiei 
pentru realizarea acestui deziderat. 

În figura 8 s-a simbolizat cu 1 indicatorul de cursă, care pentru 
durata maximă de funcţionare a ceasului execută aproape o rotaţie 

completă, iar în figura 9, se prezintă transmisia 
desfăşurată a ceasului    
 
 Fig. 8.  Indicatorul de cursă al focosului fuzant 
mecanic [2] 

 
Fig. 9. Transmisia desfăşurată a ceasului focosului fuzant mecanic [2] 

 
 Rotiţa motoare xZ  va efectua o rotaţie completă în timpul  

x xt T Z= ⋅ . Rotiţa intermediară 2Z efectuează o rotaţie completă în 

timpul 2
2 x

x

Z
t T Z

z
= ⋅ . Prima rotiţă intermediară 1Z executa o rotaţie 

completă în timpul 2 1
1 x

x 2

Z Z
t T Z

z z
= ⋅ .  

Roata centrală 0Z execută o rotaţie completă în timpul 

02 1
0 x

x 2 1

ZZ Z
t T Z

z z z
= ⋅ . 
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 Dacă durata maximă de funcţionare a focosului - kt , 
corespunde cu numărul maxim de rotaţii al axei centrale (care este mai 
mic decât unitatea), care va fi notat cu n , atunci rezultă: 

02 1
k x

x 2 1

ZZ Z
t n T Z

z z z
= ⋅ ⋅ sau k x zt n T Z K= ⋅ ⋅ ⋅ ,  (1) 

unde cu: 02 1
z

x 2 1

ZZ Z
K

z z z
= s-a notat raportul de transmitere al ceasului. 

 
 6. Concluzii 
 

■ Relaţia (1) se utilizează în proiectare, având în vedere că 
pentru kmaxt , maxn n→ , iar xZ const= ; singurele mărimi variabile 
sunt T , cu valori cuprinse în domeniul ( )0,007 0,009 s−  şi mai ales 

zk , care poate fi schimbat în raport  cu necesitatea obţinerii unei durate 

kt ,mai mari sau mai mici  
  
 

BIBLIOGRAFIE 
 

[1] Toader, U., Contribuţii privind optimizarea sculelor pentru prelucrarea 
angrenajelor cicloidale. Teză de doctorat, Universitatea Tehnicǎ din Cluj-
Napoca, 2010.  

[2] Bucur, P., Calculul şi construcţia focoaselor, Vol. II, Academia Militară, 
Bucureştii, 1989.  

  

Dr.Ing. Ulise TOADER 
Şef Departament Corp Control şi Comunicare, 

Compania Naţionalǎ ROMARM, Vicepreşedinte Sucursala Alba a AGIR 
Dr.Ing. Ec. Mugurel-Liviu SÂRBU 

Director General S.C.Triticum srl Sebeș, membru AGIR 
 

560 
 
 


