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\ J
figura 1 vedeti o bancă aibă,
cu un design frumos, obtinut
prin simplitatea liniilor şi a
unghiurilor drepte. Avantajul
acestei piese de mobilier este că
poate fi folosită in grădină, În
ve randă ori - completată cu
câteva perne (pentru spătar şi
şezut) - În interiorul unei Încăperi,
a l ături de o masă joasă, o
j i
cu plante elc.

Pentru a o construi , orientatidesenele 2 şi 3. Piesele
n lemn sun! identificate prin
, astfel:
două rigle inalte, verticale,
x 100 mrn , lungi de 950 mm;
două
rigle scurte,
~E'~i,oa" ,'" de 50 x 50 mm , lungi de
după

I

C = patru traverse laterale,
plus una centrală, de 40 x 60 mm,
lungi de 500 mm;
D = două traverse orizontale,
plus alte trei, de 40 x 60 mm , lungi
de 1 450 mm;
E = un lonjeron de 40 x 60
mm, lung de 1 600 mm;

F

= şapte

scânduri de 20 x 70
mm, lungi de 1 500 mm;
G '" zece scânduri de 20 x 70
mm , lungi de 240 mm;
H ::; un fronton de 20 x 70 mm,
lung de 600 mm;
I = două brătări de 20 x 70
mm, lungi de 600 mm;
J = panoul central de 220 x
240 mm, din scândură groasă de
20 mm.
Pentru
asamblare
sunt

6

••

II

necesare şuruburi pentru lemn din
fier zincat sau bronz (spre a nu
rugini) de 4 x 50 mm, cuie ,
aracetin , ulei de in, vopsea
alchidică.

Cum

lucraţi

1. Desenaţi mai întâi pe carton

profilul exact al fi ecărui tip de
piesă, realizând un şablon. Cu
şi
ajutorul
acestuia , tăiati
prelucraţi
materialul
lemnos
pentru a realiza toate piesele
identice în numărul necesar.
Lucrati cu grijă capetele care vor
servi la Îmbinări prin încastrare,
utilizând scule specifice de
tâmplărie:

ferăstraie ,

dălti ,

ciocane, maşină de găurit, prese
mobile , şurubelniţe.
2. Observati că majoritatea
pieselor se asamb l ează prin
Încastrare . Însă , Înainte de a
introduce capătul ajustat al unei
piese in orificiul corespunzăto r al
alteia, ungeti cu aracetin părţi le
care vor rămâne În contact fix
definitiv. Parti le care alcătui esc
scheletul de rezistenţă le veti
consolida cu şuruburi pentru
lemn. Piesele F vor fi doar bătute
În cuie.
3. Începeţi constructia propriu~
zisa de jos În sus. Este
recomandabil ca aceste lucrări să
fie făcute de două persoane.
4. Când banca a fost
asamblată, finisaţi muchiile cu
hârtie abrazivă fină, ştergeţi prafu l
şi pensulati toată piesa cu ulei de
in . După uscarea acestuia , vopsiti
banca În culoarea dor ită . În
imaginile 4, 5 şi 6 vedeti unele
detalii de lucru.
TEHNIUM - martie 2000
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LUMINĂ DINAMiCĂ
Gheorg he Adrian DUMITRU

P

ropun
Gonslructorilor
amatori un montaj simplu,
cu un număr redus de
piese, cu ajutorul căruia se poate
obtine efectul numit ., lumină
dinamică " (fig. 1).
Schema contine un generator
de semnale dreptunghiulare
realizat cu 1/2 din capsula COS
413 E. Perioada de oscilaţie este
dictata de constanta RC. Valorile
acestor componente se pot
modifica În lim ite destul de largi
pentru a obtine frecventa dorită
(totuşi , R nu se poate micşora sub
200 D). În lipsa capsulei COS 413
E se poate folosi generatorul de
semnale dreptunghiulare din

figura 2. În cazul acestui generator
perioada de 'oscilatie se modifică
din potenţiometrul de 100 kn.
Schema este realizată, În
principiu, dintr-un circuit CDB 495
E, care reprezintă un registru de
deplasare conectat astfel Încât să
realizeze o deplasare spre
dreapta a informatiei aflate la
intrarea serială (pin 1).
Functiona rea montajului se
bazează pe recircularea unui <1>
logic (+ 5 V) de către registrul de
deplasare. Prin trecerea lui <1>
logic pe la fiecare ieşire a
registrului de deplasare se
comandă aprinderea secvenţială
a LED·urilor, dându-se impresia

mişcare

a luminii.
În locul LED-urilor, În punctele
a, b, c, d se poate conecta una din
schemele prezentate În figurile 3
şi 4.
În figura 3, becurile vor fi de 26
V/O,3 A şi se vor lega minimum
nouă În serie fa anodul fiecărui
tiristor. Tiristoarele sunt de tipul
TIN4 (1 Al400 V). Sigurantele "S,·
sunt de 0,5 A. În cazul În care se
doreşte să se comande becuri de
220 V (figura 4), tiristoarele vor fi
Înlocuite
cu
unele
corespunzătoare, În funciie de
numărul de becuri comandate

(T3N4-3N400 VI.
De
asemenea,
propun
cititorilor şi o al t ă variantă de
lum i nă dinamică, realizată printr·o
modificare simplă adusă schemei
descrise anterior.
(Continuare În pag. 15)
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SU RSĂ DE TENSIUNE
w

STABILlZATA
Ing. Emil MARIAN

A

'imentarea

unui

bloc

electronic cu o tensiune
valoare
continua
de
constanta, indiferent de consumul
de curent al acestuia, reprezinta o
cerinţă obligatorie pentru buna
functionare şi obtinerea fi nală a
unor performante superioare.
Tehnica circuitelor integrate a făcut
progrese deosebite şi În acest
domeniu. Utilizându-se circuite
integrate specializate, s-au obtinut
montaje de tip stabilizator de
tensiune cu gabarit minim şi,
totodată, performanţe electrice
excelente.
Aceste
montaje
prezintă Î n să un inconvenient
major, şi anume: la aparitia oricărui
defect, În 90% din cazuri trebuie
Înlocuit
circuitul
integrat
specializat, piesă scumpă şi nu de
putine ori greu de găsit pe piata
. (varianta identică) .
Montajul
prezentat
În
continuare propune realizarea unei
surse de tensiune continuă
stabilizată prin folosirea unor
electrice
active
componente

(tranzistoare) uşor de procurat sau
recuperate din alte montaje. Deşi
gabaritul linal al montajului este
"ceva mai mare~ ca la un
stabilizator de tensiune cu circuit
integrat, faptul este pe deplin
compensat
de
simplitatea
montajului,
bunele
sale
performanle şi, mai ales, de
posibilitatea imediata de realizare
practică -sau depanare.
Redresorul este realizat cu

ajutorul grupului de diode 01-04,
iar filtrajul cu condensatorul C3.
Condensaloarele CI
şi
C2
Îmbunătăţesc
regimul
de
comutatie a diodelor din puntea
redresoare 01-04, etiminând
aproape În totalitate posibilitatea
aparitiei "brumului" de retea.
Elementul de reglaj serie este
format
dintr-un
dublet
de
tranzis't6are, T2-T3, amplasate
Într-o configuratie de montaj
Darlington.
Rezistenta
R3
Îmbu n ătăţeşte
regimul
de
functionare al tranzistorului T2
atunci Când acesta solicită un
cureiht mai mare, fapt care ar putea
să- I ;tS0licite termic. Rezistenta R4
o pt i g'lizează
functionarea
dubletului T2-T3 , asigurând in
permanentă amplificarea acestuia

ursa prezentată are urmă!
e pe ormanle:
• tensiune altematlvă de Intrare Ua • 24 V4 50 Hz;
• tensiune continuA de Ieşire Ue • 24 V;
- reglaj tensiune ieşire Ue - 22 V + 26 V;
- CUrent maxim de ieşire IM - 2 A;
• factor de stabilitate A Ue "

Ue

2000;

• prot9Clie la scurtclrcu~;
• proteCtie reglabilA la supracurent I R = 0,2 A + 2 A.

04

lN4001
03

lN4001 C3
1000uF

02
lN4001

-;?4V

.'

Dl

lN4001
Cl
lSnF
2

lSnF

D
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În zona caracteristic,i!or active
liniare de lucru,

Amplificatorul de eroare este
format
dintr-un
amplificator
diferential,
care
incl ude
tranz istoarele T 4, T5 şi elementele
pasive aferente (R7, Da, 09, RtO).
Se impune ca tranzistoarele să
aibă parametri electrici identici (in
special h21 E)'

Ge nerarorul

/

,
!

de

curent

constant, format din grupul TI , 05,
06, Rl , R2, îmbunătăţeşte

fundamental
functionarea
amplificatorului
de
eroare,
deoa rece prezintă o rez ist en1ă
elect rică echivalentă m ic ă în
curent continuu şi foarte mare În
curent alternativ. Acest lucru duce
În final la imunitatea stabilizatorului
de tensiune la diverse pu lsatii sau
variatii ale te ns iunii continue
redresate,
Sursa de tensiune de referintă
este formată de diodele Zen ner
OS , 09 , iar tensiunea de referinţă
se aplică În baza tranzistorului T4.
O fractiune din tensiunea de
ieşire,
preluată
cu ajutorul
divizorului de tensiune Ri t , Ri2,
R13 (c ursorul potentiometrului
semireglabil R12) , se aplică in
baza
tranzistorului ·' TS.
Amplificatorul de eroare seSizează
TEHNIUM - martie 2000
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Circuitul vAzUl
dlllSpAl partea
placali

Schema el ectrică a montajului este prezentată in figura 1. Se
ea include toate blocurile functionale ale unui
stabilizator de tensiune performant. şi anume:
- radresorul;
- elementul de reglaj serie;
- ampllficatorul de eroare;
. generatorul d~ curent constant;
- sursa de tensiune de refe ri ntă;
- etajul de protectie la supracurent şi scurtclrcuH.
observă că

imediat diferenta dintre tensiunea
de ieşire instantanee şi tensiunea
referintă,
comandând
de
corespunzător dubletul Oarlington,
astfel
Încât,
indiferent
de
consumul de curent, tensiunea de
ieşire
să
rămână
practic
constantă.

Protecţia la supracurent şi
scurtcircuit este asigurată de
tranzistorul T6 şi elementele
iiferente (07, R6, RS, RS, R9 , C4).
In ambele cazuri (supracurent sau
scurtcircuit), tranzistorul T6 i ntră În
stare de conductie şi de rivează la
masa
montajulu i
"prin
consumator" curentul din baza
tranzistorului T2. Acest lucru are
ca efect "blocarea" elementului
serie Oarlington , deci blocarea
stabilizatorul!Ji de tensiune În ceea
ce priveşte transferul de energie

e l ectrică. "Netezi rea" fi nală a
tensiunii de ieşi re stabilizate se
face cu ajutorul condensatorului
CS.
Realizare practică şi reglaje
Montajul se realizează pe o
plăcu ţă de sticlostratitex placat cu
folie de cupru. O variantă de cablaj
este prezentată in figura 2. După
realizarea montajului, se fac
următoarele reglaje:
- reglajul valorii tensiunii de
ieş i re stabilizate. prin actionarea
potentiometrului semireglabil R12;
- reglaj ul la suprasarcină
(supracurent),
actionându-se
cursorul
potentiometrului
semireglabil RS.
Realizată
şi
montată
În
aparatul electrotehnic sau audio,
sursa de tensiune stabilizată Îşi va
confirma pe deplin performantele.

II

Aplicaţii cu

MMC4093

şi

LISTA DE COMPONENTE

MMC40f3 (II)

Ing. Gabriel RUSU
(Urmare din

numărul

trecut)

SONERIE PENTRU TELEFON

Rezistoare: P1-1 M Q;
P2-S00 kQ; P3-100 kQ ;
R1-2,7 kQ ; R2-1 0 kQ;
Condensatoare: C1-1 ~F ;
C2-0,47 ~F ; C3-1 ~ F/2S0 V;
C4-0,1 ~F ,
Diode: D1-PL 12 V; punte de
diode - 4x1N4001 ;
Tranzistoare: T1-BC170 etc.;
Circuite integrate: C .1.1MMC4093.
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Fig. 4. 1. Sonerie suplimentarA pentru tetefon
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Fig. 4. 2. Allmentatorul pentnu sonerie de apartament

C

U schema din figura 4.1 se
p,oate realiza o varianta.
CMOS
de
sonerie
elec tronică suplimentară pentru
telefon sau care poate Înlocui
clasic ul clopotei electromagnetic

D

cu care sunt dotate telefoanele
model mai vechi.
Montajul se com pune din trei
oscilatoare realizate cu NAND- uri
lrigger Schmitt ce l uc rează pe
frecvente diferi te şi care se
co ma ndă
reci proc; la ieşire

rezulta un semnal amestecat,
cunoscut sub numele "wrambli ng
tone" .
Semnalul de apel ·e redresat
de către puntea de diode şi apoi
stabilizat la valoarea de 12 V cu o
diodă Zen ner PL 12 V, constituind
chiar tensiunea de alimentare a
montajului. Ţârâitul soneriei poate
fi
reglat
dupa
p referinta
utili zatorului pn n intermediul
potentiometrelor P1, P2, P3.
Sunetul este destul de puternic
chiar dacă se utilizează un
traductor piezoceramic . Pentru un
nivel
sonor
superior
este
necesară
ataşare a
unui
amplificato r suplimentar cu un
tranzistor, redarea sunetului
făcându-se În acest caz cu un
difuzor dinamic sau chiar cu o
cas.că de telefon.
In cazul folosirii ca so nerie
supli mentara, punctele A şi B din
sche m ă se conecteaza direct la
TEHNIUM - martie 2000
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lin ia telefonica , fără interventia În
aparat, acest lucru fiind necesar
doar În cazu l În care se doreşte
înlocui rea clopoţe lului . Cu mici
modificări ,
şi

folosi

mo ntaju l se poate
ca
sonerie
de

apartament.

Alimentarea se va face cu un

transformator, urmat de o celulă
de redresare şi filtrare (figura 4.2) .
Tensiun ea de alimentare se va
aplica În punctul C.
Prin int roducerea În schemele
p rezentate mai sus a unor
divizoare de frecvenţă cu 2 sau 4
(cu care se obtine mări rea
duratelor impulsu rilor generate) ,

'jC CU...
CIRCUITE INT~GRATE
nalizând cântecul cucului,
putem să-I ap roximăm ca
•
fiind compus din două
sunete distincte, cu frecventele
de ba z ă situate În raport constant
una I ată de cealal tă , sunetu l de
frecventă supe rioară fiind emis
primul.

A

C, C,

O
1
O
1
O
1
O
1

O
1
1
O
O
1
1
O

O
1
1
1
1
O
O
O
b

Fig. 5.1. Divizor cu 2 sau 4 realizat cu blstabili de tip D
(MJ.1C40l3): a) tabel de adevăr; b) schema de principiu
(Intrarlle R ş i S sunt In O)
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Fig. 6.1. CUC - SChema elect ri că
Cu
ajuto rul
variantei
electronice a guşei acestei păsări,
putem asculta cantecul cucului pe
loală durata anului.
Schema din figura 6.1 este
compusă din două oscilatoare
realizate cu triggere Schmitt care
se comandă unul pe celălalt prin
intermediul unui bistabil dublu de
tip D.
Oscilatorul realizat cu NAND-ul
G 1 generează cele două frecvenţe
care compun cânlecul surogatului
electronic. Tonul mai Înalt e
determinat
de
capacitatea
ech ivalentă
a
celor
două
condensatoare C1 şi C2 legate În
serie. Tonalitatea mai gravă se
obtine cu ajutorul condensatorului

LISTA DE COMPONENTE
Rezistoare: Pl. P2-500 kQ; Rl -10 kQ;
Condensatoare: CI . C2. C3-0,47 ~ F ;
Diode: DHN4148

Tranzistoare: T1 -BC 170 sau echivalent ;
Circuite integrate: CI 1·MMC4093; CI2-MMC4013.
TEHN/UM - marlÎe 2000

Q,

a

realizate cu ajutorul unor ci rcuite
basculante bistabile, se pot
extinde " posibilitătile acestor

montaje. In figurile 5.1.a şi 5.1 .b
este prezentat un exemplu de
realizare a unui divizor de
f recv entă cu 2 şi 4 folosindu-se
circuite basculante bistabile de tip
1. precum şi tabelul de adevăr.
Dupa acest model orientativ se
pot reali za scheme de divizare
asincrone. Circuitele bascu lante
bistabile de tip T 'se- obtin din
bistabili D, a caror intrare de date
D se co nectează la ieşirea negată
O'. In capsula unui circuit integrat
MMC4013 se găsesc două
circu ite basculante D, iar circuitul
integrat CDB474 conţine la rândul
sau două bistabile de ace l aş i tip.
Pe l ângă diferentele majore care
carac t erizează tehnologiile de
realizare a acestor două lipuri de
circ uite integrate logice, se
re marca fap tul că , In cazul
CDB47 4 (TTL). intrările S şi R
su nt active În cazul apl iC ări i unor
niveluri O logic, pe când la
MMC4013 (C MOS) , aceste intrări
se active ază cu nivelu ri 1. Figura
5 1.b se referă la varianta CMOS.

IN

C1 , atunci când C2 e scurtcircuitat
prin ieşirea P01ii G3, dacă aceasta
se află in zero ogic.
Poarta G2 constituie oscilatoru!
de tact, durata impuls uri lor
generate comandând durata de
repetiţie a celor două sunete;
aceasta se poate modifica din
poten1iometrul P2 pentru o mai
bună asemănare cu realitatea.
Circuitele bistabile sunt legate
În cascadă şi permit emitarea unui
"cucu" urmat de o pauza. Audi1ia
se face Într-un difuzor cu
impedanta minimă de 16 Q ; dacă
nu se dispune de un difuzor sau o
cască de această im pedan1ă , se
poate lega În serie o rezistentă
suplimentară,
astfel Încât să
rezulte o rez ist entă echivalentă de
minim um 16 Q.
Această
constructie poate
Înlocui cu succes mecanismul
pneumatic dintr-un ceas cu cuc
sau poate echipa un ceas
electronic de construc1ie proprie.
Cucul va cânta atât timp cât
punctu l A este menţinut În 1 logic
(legat la VOO)'
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Aceste amplificatoare

sunt amplificatoare diferentiale cu amplificarea A
finita, foarte
precis

sunt

asigurate

.

,

reglabila şi cu impedanta
de intrare şi RMC
( rejecţia de mod comun)
de valori foarte mari.
Aceste pe rformante
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montajul din figura 1.
Drept
senzor
de

temperatura s-a folosit
circuitul
integrat
IIM135A.
Acest
ci rcuit
se
compo rtă ca o diodă

: .1~·:
•
.• .......
-,..... .• ---..

Zen ner a carei tensiune
de stabilizare creşte . cu
10 mV/K. Amplific~t6rul
diferentiat este formal din
3/4 1IM 324.
Pe ntru transformarea
semnal ului analogic În

semnal digital

şi afişarea

lui s-a folosit MMC 7107.
Pen tru a avea perfo rmante
deosebite

trebuie

ca rezisloarele să

fie cu toleranţa foarte
micâ . lucru realizabil prin
sonare şi selectare.
Cu ajutorul potenţio
metru lui semire},llabil Pl
se regleaza tensiunea de
2,73 V pe int rarea
neinversoare a lui CII
(O"C == 273,15 K, deci
273 ,15 x la mV/K =

2.731 VI.
Senzo rul

de
are o intrare
de echilibru. Cu ajutorul
pote ntiometrului P2 se
va regla tensiunea pe
int rarea de echilibrare
pâna când ind i caţiile de
pe afisaj vor fi identice cu
al e unui termometru
etalon .
Studii nd u-se formula
de . calcul a amplificatorului diferential, se
observă ca amplificarea
este egală cu 2, deci tensiunea de la pinul 8
trebu ie devizata prin cele
doua rezistente egale.
Excursia tensiunii la
intrarea
convertorufui
este aproximativ 1 V,
deci pragul sus trebuie
reglat cu ajutorul lui P3,
lal ,OV.
Sursa
nu
pune
probleme mari deoarece
consumu rile sunt foarte
mici
t emperatură
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RADIORECEPTOR SINCRODINĂ
pentru banda de 80 m

Fa

BF 214-215
I O,M
•
'

B F 214-215

•

•

•

•
D3 D4

Ll

PL

Dl D2

6,2

,

Tr.2

Si) , w
~tI

~

~.

501l:I.,

10an.

§

10n
11
Radioreceptorul prezentat În continuare foloseşte la I 10 K
10
antrenamentele şi concursurile de radiogoniometrie,
funcţionilnd fn banda de 80 m/3,5 MHz. Aparatul a fost
realizat şi experimentat cu foarte bune rezultate la
concursuri. Principiul de functionare se bazeazil pe mixarea
directii (sincrodinareJ a semnalului receptionat cu semnalul
10 ~ F' l '
unui oscilator locar avilnd frecventa identicil cu cea a
_
.. .
purtiltosrei, rezultilnd direct semnalul de modulatie de
~
audiofrecvenţă.
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PRINCIPIUL DE

FUNCŢIONARE

Selectia fată de canalele
se face simplu, prin
taierea frecventelor audio mai
inalte care corespund canalelor
alăturate. Pentru ca tensiunea da
alăturate

audiofrecventa rezultată sa fie cât
mai mare. ·trebuie ca diferenta de
faza Între frecventa oscilatiei locale
şi a semnalului să fie cât mai
apropi ată

de zero.

Avantajele

sincrodinei

sunl

urm ătoarele:

• se obţine o seleclivitate mare
prin filtrarea În audiofrecventa ,
curba de selectivilate fiind aceea a
filtrului de audiofrecventă;
• se poate obtine o selectivitale
variabilă, prin modificarea
audiofre cve ntă ;

filtrului

de

• purtătoarea semnalului transmis poate avea un nivel mult redus

fata de aceea

necesară

in cazul

unui semnal obişn u it modulat in
amplitudine, deci o economie de
energie la emisie;
• sem nalul aplicat mixerului
este redus , deci amplificarea
necesa ră se face mai ales i n
audiofrecventâ;
• nu există o frecventă imagine
şi deci seleclivitatea la intrare este
mai putin pretenţioasă;
• componentele electronice
lolosite sunl reduse ca n u măr.

REALIZAREA PRACTiCĂ
Radioreceptorul
cuprinde
urmatoarele etaje: un circuit de
in trare,
un
ampl ificator
de
r adiofrecv eniă (Tl), un mixer

Astfel, prin conectarea tuturor

w

i ntrări l o r paralele (pinii 2, 3, 4 şi 5)
la masă (O logic) şi a intra.rii seriale

LUMINA

DINAMiCĂ
(Urmare din pag. 5)
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•
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.
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echilibrat, un oscilator variabil (T2, cazul de fată cel putin 3,6 MHz.
un
filtru
trece-Ios,
T3) ,
Oscilatorul este realizat cu
amplificatorul de audiofrecventă tranzistorul T2 conectat În montaj
(PA741 şi T4) şi sursa de cu colectorul la masă , cu reacţ ie
alimentare.
capacitivă intre bază şi emitor.
Circuitul de intrare, format din- Tranzistorul T3 are rolul de
tr-un circuit oscilant LC , realizează separator
fată
de
mixer.
selectarea frecventelor dorite. Al imentarea oscilatorului se face
Pentru stabilirea exactă a directiei cu tensiunea sta bilită (PL 6V2Z).
de emisie se folosesc două antene.
·Bobina L2 din circuitul oscilant
Antena de ferită este formată dintr-o bară cil i nd rică cu lungimea de LC serie are 25 de spire conductor
14 cm şi diametrul de 1 cm şi are CuEm $ 0,2 mm bobinate pe o
25 de spire CuEmejlO,3 mm. carcasă FI.
- Filtrul trece-jos este compus
Inductanta de cuplaj, bobinată pe
It
formată cu
dintr-o . celulă
aceeaşi bară de ferită, are opt
spire CuEm $0,3 mm. Antena de elemente RC . Celula It el i mină
sens este formată dintr-un fir lung componentele semnalului audio cu
frecvenie mai mari de 2,5-3 kHz .
de 50 cm.
Amplificatorul de audiofrecAmplificatorul de radiofrecven(ă
aperiodic
este
realizat
cu vema, cu o amplificare de circa 700
tranzistorul TI in conexiunea tip de ori, este construit cu circuitul
emitor comun (EG) . Potentiometrul integrat
liniar
PA741
ca
de 500 n de la intrare serveşte la preamplificator şi tranzistorul T4 ca
reg lajul sensibilitaţii radiorecep- amplificator final.
torului. Sarcina amplificatorului o
Circu itul integrat fl A741 , in
constitu ie primarul transforma- conexiune de circuit inverso r,
torului Trl.
asigură o amplificare mare , care se
Mixerul
echilibrat
(demo- regleaz ă
cu
ajutorul
du/atorul), format din diodele Dl- sem ireglabilu lui de 1 MQ.
04 (EFb 108), p'rimeşte Într-o
Sursa de alimentare poate fi
diagonală a puntti semnalul de
formata dintr-o baterie de 9 V sau
radtofrecventă, iar in cealalta
diagonală
sem nalul
de
la de .doua. baterii de 4,5 V leg ate in
osctlatorul local. Transformatoarele sene.
Montajul se rea l izează pe o
mixerulUÎ echilibrat, Tr 1 şi Tr 2, au
fiecare 3 x 10 spire conductor p lacă de cablaj imprimat cu
dimensi unile de 140 x 55 mm.
Cul;m ejl 0,2 mm.
Infăşu rari le se real i zează pe . Bobina L2 va fi ecranată .
Tranzistoarele T1, T2, T3 pot fi
miezuri toroidale din ferită tip T16 x
7 x 6 (dimensiuni 16 x 7 x 6 mm) . de tipul BF214 , BF215, BC107 etc.
Tranzistoru l T4 poate fi de tipul
Feritele alese trebuie să poata
lucra până la frecventa util izată, i n AC181 , BC10?, BC109 elc .

(pin 1), prin intermediul unei
rezistente de 4,7 n, la tensiunea
de alimentare (vezi detaliul din
figura 5), se reali zează Încărcarea
În continuu a reg istrulu i ·de
deplasare
cu
<1>
logic,
determinându-se aprinderea pe
rând a LED-urilor.
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Sursa de tensiune de + 5 V
trebu ie să fie sta b i l i zată (5 V
cu 0A tolerantă <.l e maximum
5%). In acest scop , in figura 6
este prezentat ă o schema
simp la.
de
stabi li zator.
Tranzistorul se va monta
obligatoriu pe radiator.
Montajul poate fi folosit cu
succes la aranjamente scenice,
pentru pomu l de iarnă etc.

1.1.
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YE OR ACUSTICE (II)
Ing . Au.elian MATEESCU

(Urmare din numărul trecut)
eometria intrefierului şi a comportă
ca
un miez
de
elementelor ce îl compun
transformator.
Totodată,
fluxul
este un alt element important magnetic al bobinei mobile
al diluzorului . Constructiv, se pol
interacţionează cu liniile de câmp
Întâlni dou ă variante În ceea ce
perifence.
modificând
forma

priveste Qeometria componentelor
u1[relierulul:
- fig. 3a - bobina mobilă este mai
mica In lung ime decât lungimea
intrelierului:
fig. 3b - bobina mobilă esle mai
lunga decât lungimea intre/ierului.
1n practică , cel de-al doilea caz
este cel mai întâlnit. In cele două
figuri s-a notat cu X max deplasarea
m aximă a bobinei mobile Într-o
directie. mentinându-se constant un
număr dat de spire În intre/ier.
X max = (lb-U)12 În care
Lb = lungimea boblnei mobile:
li = lungimea inlrefierului.
Un difuzor lucrează linear dacă
numă rul de spire aflat in intrefier este
constant. deoa rece produsul B x L
rămâne constant.
Atunci când bobina este mai
m i c ă În lungime decât Întrefierul (fig.
3a). linearttatea mişcării sale se
manifesta pe o lungime X max foarte
mică . Bobină mică mseamnă o masă
m i că. deci şi parametri foarte buni,
dar valoarea mică a lui X max este
un clezavantaj major.
In celălalt caz se asigură o
linearitate relativ bu nă. dar o eficienţă
!!lai mare. chiar dacă În acest caz
masa echipajului mobil este mai mare,
din care cauză a fost aproape unanim
adoptat de fabricanţii de difuzoare.
Inelul lui Faraday. Curentul
electric ce II lduce m işcarea i n
câl1lpul magnetic al bobinei mobile
estn cauza unui curent rezidual. de
sens opus
curentului
care-I
generează si care creează o for1ă
electromotoare opusă celei generate
de semnalul util din bobină . Ea apare
in bobina mobil ă . care in acest caz
ac t ionează
ca armătura unui
generator. Acest efect, impreună cu
câmpul generat de
cu rentul
semnalului util. produce o modul aţie
a câmpului magnetic din Întrefier.
Fenomenul a fosl sesizat de W. J.
Cunningham in 1949 şi are
dezavantajul ca produce distorsiuni
armonice de ordinul 2 de valori
semnificative. Din studii mai
aprofundate s-a co nstatat că
modularea câmpului magnetic nici
nu este simetrica. ea deplnzând de
sensul În care se deplasează bobina
mObilă prin intrefier.
Cauza fenomenului se datorează
in parte piesei polare. care se

m

câmpului magnetic periferic. Această

obse rvaţie
expl ică ,
in parte,
beneficiile asigurate de configuratiile
de functionare În push-pull
a
diluzoarelor de frecvente joase
(woofere).
Metodele de rezolvare a acestei
probleme sunt:
- utilizarea de materiale cu mare
permeabilitate magnet ică in zona din
Imediata apropiere a bobinei mobile,
astfel ca metalul să fie totdeauna
saturat, de unde şi o influenta
mi n i mă asupra circuitului magnetic.
Aceasta metoda nu este loarte
răspândită datorita costului ridicat al
metalelor cu permeabilitate foarte
mare;
- utilizarea unei spire in scurt circuit, care are rolul de a genera un
câmp magnetic egal şi de sens
contrar .câmpului indus de bobina
mobila. In figura nr. 4 sunt prezentate
câteva solutii constructive utilizate
curent un cilindru subtire din cupru
peste capul piesei polare (a) , un
capăcel din cupru ~ste capul piesei
polare (b), un Cilindru de cupru
semiinchis (c), un inel de aluminiu
sau cupru ce formează o spiră În
scurtcircuit la baza piesei polare
centrale (d).
Primele trei variante au şi un alt
avantaj: reduc in d uctanţa efectivă a
bobinei mobile şi se obtine un
răspuns mai bun la frecvente inalte.
Prin aceste metode se poate face un
control al răspunsu l u i difuzorului la
frecvenţe medii şi inalte. Inelul ce
formează o spiră in scurtcircuit la
baza
piesei
polare
reduce
distorsiunile armonice de ordinul 2,
dar nu afecteaza i nd uctanţa bobinei
mobile şi nu controlează răspunsul În
frecve nţă al difuzorului in domeniul
medii şi inalte.
Membrana. Este un element
component deosebit de important al
difuzorului. Rolul său este de a
asigura
transmiterea
energiei
mecanice generate de bobina mobilă
către
aerul
din
vecinătatea
membrane!: "ca să produci sunet
trebuie să mişti aerul!'. Primul model
fizico-matematic al membranei
difuzorului a fost gândit asemăn ător
cu un piston ideal care Împinge aerul
sub acţiunea unei forţe . Transferul
mişcării de la pistonul reprezentat de
memb rană la masa de aer din faţa sa

este un fenomen compjex, cu multe
elemente puternic influenţate de
frecventă: la frecvente d'oase de
f recvenţa de rezonanţă a ifuzorului, .
iar la frecvenţe inalte de imoedanţa
de radiatie a aerului. Aerul opune
rezistenţă la mişcarea membranei,
impedanţa de radiaţie . care scade cu
frecvenţa p'ână la un punci la care o
creştere a frecvenţei va conduce la o
creşte re În aceeaş i proportie a
impedantei de radlatie. Valoarea
acestei frecvenţe inalte este o funcţi e
ce depinde de impedanta de radiaţie
şi
de suprafata de radiaţie.
Su prafeţel e mai mici pot reproduce
frecvente mai ridicate decât
suprafetele mari, fapt utilizat la
fabricaţ ia de difuzoare speţializate
pentru reproducerea unUi domeniu
anumit de frecventă.
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Trebuie sa mai menţionăm că, În
membrana unui difuzor nu
esle un pistan ideal, complet rigid, ci
se deformeaza sub actiunea forţelor
practică,

la

care

este

supus.

Această

deform are are un efect important

asupra eficientei la frecvente Înalte, a
raspunsului În frecventă, a presiunii
acustice maxime şi a răspunsului

.
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polar.

Deformarea

Deformă rile

membranel.

ce apar la membrana
unui difuzor În timpul functionărij sunt

deformări radiale şi
de formări concentrice.
Deformări le radiale se extind de
fa centrul membranei Către periferie

i mpartite În

Si apar În special la reproducerea
frecventelor joase.

.

!

Deforrnările concentrice sunt
similare ca formă cu undele care
apar atunci când Într-o apă liniştită
esle aruncată o piatră. N u mă ru l
undelor care iau naştere variază cu
frecventa. unele surtt reflectate
inapoi de la margine către centrul
membranei , creand interferente .
Unele unde sunt În fază cu semnalul
din bobina mobilă, altele sunt În
anlifaza. Acest fenomen complex
determină aparitia a numeroase
ne regu l arităţi În caracteristica de
frecventă a difuzorului.
O dată cu creşterea frecventei,
suprafata radiantă a membranei
scade, astfel că frecventele foarte
inalte sunt radiate numai din centrul
membranei difuzorului. La anumite
frecvente ,
masa
radiantă
a
membranei devine mică şi se
observă o scadere accentuată a
puterii em i se, - frecven\ă numită de
Inflexiune (punct de inflexiune) .
Pentru ca această frecventă să se
situeze cât mai aproape de capătul
superior al benzii audio, trebuie ca
raportul dintre masa bobinei mobile
şi cea a membranei să fie cât mai
mic posibil.
Directivitatea. Cu creşre rea
frecventei, difuzoarele devin tot maÎ
directive. astfel că frecventele Înalte
scad ca presiune sonoră pe măsură
ce ne departăm de axa difuzorului.
La frecvente la care lungimea de
undă
a sunetului este mare
compc:jativ cu mărimea membranei
(circa de trei ori diametrul
membranei), radiaţia sonoră este
sferică. Atunci când frecventa are
lungimea de undă egală sau mai
mică decât diametrul difuzorului,
radiaţia Îşi micsorează domeniul
pentru care păstrează o valoare
data.
"
Forma membrane!. In mod curent
se ut i lizează doua forme ale
membranei:
. forma conică (dreaptă). Această
formă are un vârf la capătul superior
al benzii de frecventă reproduse, vârf
a căru i localizare depinde În parte de
unghiul con ului. Comparativ cu
cealaltă formă . lărgimea benzii de
frecventă reprodusă este mai la rgă.
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- forma convexă, care are
avantajul unui răspuns În freCVenjă
mai drept şi un vârf moderat a
frecvente superioare (o eficientă mai
scazuta În reproducerea frecventelor
inalte). Raspunsul În frecventă al
acestui tip de membrana poate fi
controlat prin schimbarea curburii
ecnului.
Capacul de protecţie. Capacul de
protec~e Închide accesul particulelor
străine care ar putea ajunge intre
suportul bobinel mobile ŞI piesa
polară centrala, cu consecinte
extrem de supărătoare. Acoperirea
cu acest capac a zonei menţionate
rezolvă
proble)lla citată , dar
creează altele. In mod curent se
utilizează două feluri de capace:
etanşe şi poroase (neetanşe).
Un capac etans nu permite
trecerea aerului şi determi nă. i n
spatele său . formarea unei camere
acustice i n care apar modifi cări ale
presiunii aerului o dala cu mişcarea
membranei Înainte şi inapoi fată de
pozitia de repaus . Pentru rezolvare
sunt două so l uţii aplicate cu ren!: '
- una prevede găurirea piesei
centrale polare, punand i n legătură
camera acustIcă din spatele
capacului cu mediul ambiant;
- ceal altă prevede perforarea
suportului bobinei mobile in
imediata veci năta t e a fixării de
mem brană.

Capacul poros rezolvă din
constructie această problemă . dar
creează altele:
- nu mai ex istă et anşeitate intre
fata şi spatele difuzorului atunci când
acesta este montat intr-o incintă
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ac us tic ă. Faptul nu este foarte
semnificativ, mai ales comparat cu

cazul În care suspensia membranei
difuzorului este din pânză.
. Ia mişcarea către inapoi a

membranei, aerul din camera
acustică este expulzat În sens invers
aerului antrenat de membrană, ceea

modificări

ce poate crea
ale
Irecventei de răspuns. Totodata. nu
se recomandă etanşarea capacului
poros al unui difuzor, pentru că
fabricantul l-a montal in scopul racirii

echlpajulul mobil

~ r~' determină

I

1:
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n if,

I
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- suspensia exterioară (rila), aflată
la periferia membranei, executată În
mOd curent din spum ă poliuretan ică
distincte:
pre fo rmată. cauciuc sau I pânză
tratata. are rolul de a mentine
membrana centrată şi asigură o parte
pozitia de repausp,tunci când nu este
aplicat niCI un semnal electric
din
readuce şimembrana
in
Alegerea cegro'simii
tipului de
material ale rilei are o infiu en tă
s e rioa să asupra răspunsului unui
difuzor.
Modul
cum
aceasta
amortizează şi previne reflexiile ~
apar În membrană În timpul
functionarii fac ca acest element să
fie deosebit de important;
- suspensia de centrare (spiderull
este curent executată din \ pânză
t ratată şi are câteva functiuni
mentine centrarea bobinei mobile în
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rezonanţa
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~ În aer
_
"1de rezistenta al
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şi a IInut conl de care-

constructia sa de la inceput. Curentul
de: aer prin între fierd generat de
miscarea membranel, are un rol
deosebit de important in fiabil~atea
difuzorului. Etanşarea acestui capac
poate provoca schimbari ale
factorului Q care pot fi nedorite.
Capacul de protectie al difuzorului
modifică răspu n su l În frecventă al
acest uia la capătul superior al
benzii, dacă tinem cont că radiatia
frecventelor Înalte se face de către
suprafata membranei aflate in
imediata vecinătate a centrului sau
Oricum , comparativ cu cele
poroase , capacele etanşe au o
Influe ntă
mai
evidentă
În
functionarea difuzorului.
Având in vedere cele spuse
privind
comportarea
anterior
membranei la frecvenlele inalte, să
ne oprim asupra solutii or adoptate la
difuzoarele specializate pentru
reproducerea acestor frecvente
Forma generalizată este de dom
sferic cu doua variante: domul
convex şi cel concav (inversat).
Domul concav are o mal mare
eficienta la frecvente inalte, dar o
directivitate mai restrânsă.
Domul convex, uzual executat din
materiale dure, are o directivitate mai
larga la frecvente inalte, dar o
efici e nţă mai scăzută.
Sus~ns l a
membranei.
Suspensia membranei este alcătuită
la un difuzor din dou ă elemente

forţa

Rigiditatea spiderului este

q~a
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Im~an'(a difuzoruluI.
Toale
elementele
componente
ale
difuzorului descrise mai sus pot fi
modelate matematic. In figura 5 este
prez entată
caracterislica
de
I mpedanţă a unui difuzor, iar În figura
6 apare un model electric analog.
Elementele de circuit sunt:
Re = rezistenta În ce a difuzorului'
Revc '" componenla rezistivă
dependenta de frecventă a bobinei
(partea reală a inductanţei bobinei);
Levc = componenta in dudivă
dependenlă de frecventă a bobinei
( pa,:,e~ i magi nară a inductantei
Oobinel);
Cm = capacitanta electrică
datorată masei echipamentului mobil '
Le = inductanta datorată rigidilătii
echjpamentului;
Res rezistenla electrică datorată
pierderilor din echipamentul mobil;
Zb '" im~danta radiaţiei spate a
echjpamentului mobil;
Zf . impedanta radiaţiei frontale a
echiw-mentul\,Ji mobil,
Eficienta difuzorului. Sunetul
produs într·un spatiu dat prin
aplicarea unei anumite puteri electrice
unui difuzor depinde direct de
eficienta difuzorulUI şi de volumul de
aer pe care Încea rcă să-I excite.
Majoritatea difuzoarelor au o eficientă
sc~zută, cuprinsă Între OI5~20/o .
lnamte de a trece la constructia unei
incinte acustice, este necesar să se
stabilească ce nivel sonor se doreşte
să se atingă În spatiul de audi~e.
Diagrama ain figura 7 va ajută să
staOiIi\i, functie cre mărimea iflcăoerii
de audiţ ie şi nivelul sonor dorit,
necesarul de putere acustică.
(Continuare in numarul viitor)
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particulelor străine în Inlrefier, dar
10
t"o ~
pri!1cipala. sa functie.este aceea de a
intrefier.
aSigura CIrca 80% din forta hecesară F========~
reaC1ucerii bobinei În pozitia de
Fig. 7 OI.
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AVERTIZOR
CU ULTRASUNETE

"@'f' ".

cest avertizor cu ultrasunete pentru maşină a fost
conceput pentru a avertiza patrupedele, În special
câinii, de un pericol iminent fără a deranja oamenii,
de la care se aşteaptă un comportament mai prudent În
traficul rutier.

Partea

esenţială

RO

01

.,

a dispozitivului o constituie un

multivibrator de putere oscilând la o frecventă superioa ră
celei percepute de urechea umană, dar perlect captată
de auzul canin, Frecventa adecvată este aleasă cu
ajutorul lui P1. Rl, A9, C2 şi 01 sunt necesare la
amorsarea oscilatiilor prin aplicarea unui impuls .de
curent bazei tranzistorului T1 .
Singurul dezavantaj al acestui tip de circuil rezidă din
faptul ca puterea trebuie să fie aplicată "instantaneu
căci el nu va functiona dacă tensiunea de ' alimentare va
creşte lent spre valoarea . sa finală. Totuş i, dacă
dispozitivul este conectat la bateria unei maşini , o
acţionare a comutatorului Kl va pune multivibratorul În
funcţi une în mod normal. Impedania m i n i mă a difuzorului
va trebui să fie de 4 ohmi. La o tensiune de alimentare de
12-14 V. dispozitivul va furniza o putere de 5 W acestei
impedante. Daca alimentarea se face la 40 V, -puterea
deb it ată Într-un difuzor de
ohmi va fi de 25 W.
Deoarece nu există difuzoare de Înal tă frecventă care să
suporte acest nivel de alac timp Înde lun gat , este
recomandabil să se utilizeze avertizorul numai câteva
secunde de fiecare dată . Dispozitivul poate ~i folosit cu
succes şi la diverse experiente cu ultrasunete .
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convorbire te l efonică are Joc, de obicei, numai
nlre două persoane . Sunt cazuri când există
dorinta ca o convorbire telefon ică să fie ascultată
de mai multe persoane. Pentru aceasta propunem un
montaj care permite ascultarea unei convorbi ri telefonice
fară a stabili un contact Qalvanic cu piesele componente
ale .aparatului telefoniC. Principiul circuitului este
urmatorul: un câmp magnetic generat de o bobină situată
În interiorul aparatului telefonic este indusă În bobina
captatorului nostru şi prod uce un semnal de circa 5 mV,
care va fi amplificat cu ajutorul a două tranzistoare,
Alimentarea se poate face printr-o baterie cu cadmiunichel de 1,5 V. Captatorul se poate realiza sub o formă
atât de compacta încât să poată fi instalat pe carcasa
aparatului telefonic printr-o ventuză. Utilizarea
tranz istoar~lor cu siliciu de tensiune mică de alimentare
(de ex. BCtOa, BC109j permite realizarea de circuite de
amplificare simple, deoarece tensiunea de saturatie este
mai mică 'de 0,2 V pentru un curent de colector redus,
Semnalul produs În bobina L va trebui să aibă o valoare
de 5 mV şi să fie amplificat la 200 mV. Inductanta
captatorulu i se realizează pe un miez de ferită În formă
de U deschis 5 x 5 mm, lung de 15 mm, bobinând 2 000
de spire din CuEm cu qJ o,a mm .

470

21<2

~
~
~

l

J

]

:;::

-

IVJ

>
>

\
~

-"

B

~~

1,SV

2.

) 6C171

:L- ~

15YI

m

[

OFERTE SPECIALE

TEHNIUM

Q

OmnUI BURSUC VASI LE din Piatra Neamt, judetul Neamt,
ofera GRATUIT componente electronice şi documentatie "u nui
electronist incepator, elev ş i care e lipsit de po s i b i l ităţi materiale",
I Felicitari cititorului nostru pentru o asemenea initiativa lă u dab ilă .
R ed a cţi a îi o feră domnului V. Bursuc adresa un ui elev din clasa a

VIII -a, pasionat al electronicii, constructor de montaje,
revista

noa str ă

Int e rnat io nal 70

R9v1sti:2

Bră n işca ,

că ru ia

satul Boz, cod

Ediror
Pi aţa

Presa N a~Ol1al a SA
Presei libere Nr. 1, BUC\Jreştl

2740 , judetul Hunedoara.
Vom fi bu curo ş i să co n se mn ăm cât mai multe asemenea
i n i ţ i ative menite să- j incurajeze pe cei tineri, să - i determine să

Redactor sef

Ing. Ioan VOICU
Redactor

persevereze În pasiunea pe care o au pentru e lectron i că .

-CITITORII

ve~i .

Î

CĂTRE

Pentru a
i n sprijinul ·
celor care s oll c ltă. d l~ e rse
sch ~me ,
a.d r~ s e an piese ,
p u blică m ŞI In acest nu mar
aceasta rubrică , ce se buc u ră de
un mare succes in rândul
cititorilor.
Redacţ i a nu işi a s umă nici o
răspund e re privind aspectele
mate riale
ale
ofertelor.
R ecoma ndăm
cititorilor
să
-I
.
d -ţ--I "
b
sta I easca recIproc con . 1.11 e. In
care se fac ofe rtele la sol i C i tă ri .
• TREFIL PETRE - 8771
comuna Gh indăveşti nr. 360, jud.
Constanta, solicit ă I!chivalentul
tiristorului de prod ucţ i e ru sească

CITITORI _

_

HorlaArama

______

e AMARIEI ADRIAN _ 6600

l aşi , Bd. Poitiers nr. 51, Bloc B2,

Sc. O, Ap. 4, so l ic it ă sch ema
unui blitz cu baterii (3-12 V c.c. ),
modul de modificare a circuitu lui
de alim entare ~ al unui blitz ce
functio neaz ă la 220 V C.a. astfel
incâţ să poată fi alimentat la
tţmslunea de 3-12 V c.c., f?recum
ŞI s9hema e.lectroşoc ulUi (date
tehnl~e . refe r)toar~ la' semnalul
de Ieş I r e: tenSiune, curent,
f recve ntă ).

e FECIORU OVIDIU - 5500

Bacău str. Prieteniei Bloc 18
Sc. A,' Ap. 9, solicita' schemele

electronice ale televizoarelor
color THOMAS, model 54TCB-

KY204S_
• CHIRU VASILE . 8800

062TX ş i MEGAVISION , model
DCS2034VR.

Tulcea, str. Spitalului nr. 11 , Bloc
1 Sc G Ap
jud. Tulcea
, . .. h'
- d' I !
soliCita sc ema ra lor.eceptoru UI
INTERSC;>N "
fabricat
de
"Electron ica .

" e VOl9 U NICOLAE . - 5453
~arsa neştl, satul B răteştl nr. 14,
Jud. Bacău, d o reşte să cumpere
un detector de metale care să
semnaleze prezenta de metale
i n sol pâ nă la 4 metri adâncime.

a

• CIOCLEA SO RIS . Bucu·
sector 6, Str. Romancierilor

r eşti,

nf. 2 A. Bloc M 17. Se. A, Ap. 19,
solici t ă schemele TV NOKIAHotel şi FINLAN OIA-Granada.

in anul 1970
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îi va publica În cu rând câteva materiale. Este vorba

de OPREAN EMIL RA DU din comuna

pentru constructor;; amatori

Fo ndată

• ROMAN CONSTANTIN .

P l o i eşt i,

str. Crişan nr. 10 B, Bloc
130A, Sc. A, Ap. 16, d o re şte sa.
cumpere un cnstal de cuart pe
frecventa de 27 MHz.
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n fi g u ră se vede cum puteti
construi o structură fixă sau
demontab i Jă din fier corn ier
sau grinzi de lemn , care poate fi
u t i liz ată diferit ca sa lariu pentru
cultu ri vegeta le, ca atelier, garaj,
sa la de me se sau j ocur i ori
pentru fest i v ităt i de fam ilie (nunti
etc.), lo c ui ntă ( cabană ) în
anotimpu l cald ...
Materiale/e necesare vor fi
ales e
potrivit
măr i m ij
şi
functionali t atii
constr u cţ i e i .
Schel etul de rez istenţă , format
din barele de pe sol (N), cele
montale Încli nat pe acestea ş i
spri jinite la capete pe verticalele
(R) vor fj din fier cornier sau cu
profil T pe ntru construcţ iil e mai
lu ngi de 5 m sau , eventual, din
cuşaci de lemn la cele mai
-

I

scurte.

fj ŞŞi
,...:i!!~:~~:\~ll~l;

Toată structura este r ezist entă ş i
suficient de grea pentru a nu fi
răsturnată de un vânt moderat.
dar, pentru mai multă s igurantă ,
poale fi ş i ancorată , la colturi, cu
cabluri.
In functie de intentia de a o
folosi: al solul va fi săpat ş i
fertilizat. dacă se doreşte un
so lariu legumicol, 1I0ricoi ori spre
a cultiva căpş un i; bl sau va fi
aşternut cu un strat de 8 i etri ş
plus nisip, i nalt de circa 10 mm ,
peste care se lace o podea de
linoleum sau se aşterne folie de
po li et il enă
şi
(deasupra)

mochetă ,

placaj (NU pal) gr.os de
scândură brută. In loc
de linoleum se poate folosi carton
bitumat. Intrarea de pe l ângă
stâlpul
se Înc hide cu un
fermoar ca la cort).
Dacă
se are În vedere
folos irea ma i i nde l ungată a
constructiei În alt scop decât
pentru a cu ltiva plante, este
recomandabil ca structura să fie
rid icată pe o pl atformă de beton
i na ltă de circa 150 mm. Aceasta
poate include , la bază , ş i multă
piatră de râu , pentru a se face
economie de ciment.

8 mm ori

IR)

CÂRLlGUL DE RUFE ....
... model obi şnu it , lucrat din lemn , poate avea
multe alte Înt rebu i ntări, În afara destinatiei sale de
bază . Iată palru sugestii desenate:
1. Suport pentru tulpina unei flori frag ile crescută
prea Î naltă;
2. Un dispozit iv, simplu de realizat , pentru a tine
Î nc hi să uşa unui dulap , pe care- I construiti dintr-un
inel de sârmă groasă ş i. .. un cârlig de ru fe;
3. Aşa puteti tă i a cu bomfaieru l o teavă meta fică
sau din material plastic subtire , fi xată Între fă l c il e unei
menghine, fără a o deforma;
4. Iată cum puteti improviza o pâlnie din carton
velin sau hârtie.
Dar mai puteti găs i şi alle utilizari, ca de exempl u:
5. Suport izolator de că l dură pentru a ridica un
capac metalic de pe o oa l ă sau o crat ită fierbinte;
6. Pârghie pentru deşurubat (cu vârful unui c l eşte
patent) căpăce l u l Întepen it al unu i t ub de tipul celui cu
pastă de dinti.
TEHNIUM - martie 2000

m
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___________________________
~
I centrul imaginii vedeti un model

~ MASA· VITRINA

inedit de masa, ce este, În acelaş i
timp , o v i tri n ă, al c arei con tinui
(decor) ÎI pUieti aranja d upă gustul
propriu şi schimba u şor , Ori când
donti.
Se construieşte dintr-o Iadă (Al
din materiallemnos /olacaj gros de
mm, pal gros de 18-~0 mm ori scândură g roas ă de 20-25 mm ) ale că re i
dimensiuni le stabiliti Singuri. Form a
poate fi I?:ăt rat ă sau dre pfungh iu l a ră .
La bază li montali fie patru rolite speciale pentru m o bilă Ica În detaliul din
colţ u l stânga-jos), ie - mai bine patru picioare fixe (în şurubate ) din
cuburi de lemn (Bl cu latura de 70·
100 mm . Interiorul II împartiti În patru
compartimente egale (pentru o cutie
pătrată) ori În şase (Ia o cutie dreptungh i ulară) , folosind placaj gros de
4 mm. Vopsiti exteriorul În culoarea
preferată (cu vopsea alchid ică) , aplicată În d ouă straturi succesive cu
pensula, ruloul Întinzălor ori prin pulverizare. Procedaţi la fel ş i În interior.
dar alege)i o nuanlă desch isă : alb.
galben pa.I, port ocaliu d~sc his ... Dea:
supra cutiei astfel terminate a şez aţi
o pl acă de geam (CI gros de 8 mm.
cu muchii le ·bine ş l e uite (Ia atelierul
unde aţi comandat-o sau folosind
sinQ1Jri o piatra abraziva).
In compartimente pUIeti expune
o colectie de cochilii {melci , scoicil
sau machete de autoturisme, rOCI
diverse (flori de mina), vase de
cera m ică etc.

a

Î ncăIIămintea .

Cum se lucrează? Mai Î ntâi se
placa de ş ezut (si mplă
sau tap i tată) şi i se m o n t e ază
detaşeaz ă

balamale (o ri balam a
metalice În dreptul
picioarelor din spate. La un taburet, acestea pot să fie fixate pe o
l atură a rame i În care sunl inlrodo uă

metraj)

duse picioarele. Sub acest

capac se

ame n ajează

ş ez ut 

un fel de

cutie cu peretii şi fundul din placaj
gros de 4 mm.
După aceea, pe stinghiile de
rez i stent ă existente, de obi cei , la

multe tipuri de scaune se mont eaz ă

n scaun cu spatar sau un
ob iş n u i t poate fi

U taburet

modificat pentru a deveni multifu nctio nal, aş a cum se vede i n
figu ra . Un astfel de scaun este
I uti l mai ales În unele ateliere , În
I garaj sau la locul din loc u intă În

un sertar anume construit la
dimensiu nile Joc ului und e va
f unctiona. i ntr-o latura. i se
Înşu rube a za. un buton de trage re
(metalic sau din material plastic).
În cele doua. compartimente
astfel realizate pot fi păstrate la
înd emâna.: materiale necesare
cu ră1ă ri i şi lustruirii în căllă m i nte i
ori scule, piese mecanice
m ărun te (cuie , ş uruburi, şaib e,
balama le), pensule ş i vopsele
pentru desen sau pictură, caiete,
rechizite , cârpe de şters praful
etc.

~

ceastă mob i lă

de dimensiuni mici
(8 1 x 37 x 104 cm) este deosebit
e uti lă prin modul În care poale fi

am pl a sată ş i fol osită.

Picioarele marginale - În f ormă de
U Întors - sunt din teavă de aluminiu
lă sa tă i n cu loarea proprie sau vops i tă . Pe ele se mo nteaz ă - cu ş uruburi
şi piulite - câte patru laturi · simetrice
şi paralele - din bare de aluminiu În
formă de L. Deasupra acestora se
aşaz ă cele patru placi-rafturi din pal
melaminat gros de 20-25 mm sau
geam gros de 8 mm (cu muchiile
şl e/u i te
Cu aceasta aţi term inat
Pe
f i puteti
i. reviste.
I . telefonul

un
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ICRANARIA
UNOR
CLAI•

.-n

. .
unele apartamente eXista UŞI
interioare construite dintr-o rama
lemnoasa in care esle fixată o
mare placă de geam clar De
asemenea. sunt apartamente ce au
ferestre prea mari sau mai multe
decât sunt necesare.
Remedierea acestei nepl ăceri
eşte simplă ş i .putin cos tisitoare. I ată
ca teva sugeslll:
al Scoateti riglele de lemn care
fixea za geamul de cadru (sau
indepartati chilul uscat), spă laţi
qeamul. apoi lipiti pe el fie o'singura
fâsie lunga de tapet autocolant, tie
mal multe bucati de formă pătrată.
rotun da etc., tot de tapet autocolant,
as tiei iocă! să realizati un calai
estetic. In cazul uş ilor, veti proceda
la fel şi pe partea cea laltă a
geamulw: în timp ce, la ferestre.
pUIeti acoperi astfel d.oar partea
dinspre interiorul camereI.
b) Procedati la fel. dar, În locul
tapetului. folositi 9 _fâş ie dintr-o
tesatura
decorativa,
eventual
asem anătoare celei din care sunt
lucrate draperiile perdeleloL Fixati-o
pe marginile USii cu ajutorul unor CU Îe
de tapiterie batute la distanta de 100
mm intre ele.
c) Daca vreti. ~oar să atenuat!
Intensitatea luminII solare, faceti
niste tăiet uri simetrice in bucăţi de
tapet (prin plierea hârliei În patru şi
sectionari date cu un foarfece), pe
care apoi le lipiti. formând un fel de
vitraliu.
Dupa ce ati folosit oricare dintre
aceste procedee. montal' la loc
riglele
marginale
eventual
revopsite).
d) Plctati geamul curat fie cu
vopsele de apa (tempera, acuarelă)
in care ati adăugat putin ara~etin,.fi e
cu creioane ceracolor. Vell realiza
astfel
peisaje
ori. compoz.itii
geometrice după propria fanteZie.
PUlverizati pesle pictura uscată un
lac incolor.
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i util În bucătări e sau cămară,
pe care il puteti construi
repede şi necostisitor.
Materialul de bază este pal
gros de 12 sau 18 mm (ln functie
de mări mea mobilei), câteva piese
suport pentru rafturi (A) tăi ate din
baghete de lemn sau din dopuri de
material plastic, plus şuruburi
pentru lemn lungi de 45-55 mm_De
asemenea, vopsea a lch i dică sau
lac incolor.
In figura 1 observati că dulapUl
este compus din trei pereti Înalti,

,
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asemănători
ca
formă
şi
dimensiuni, montati pe o p l acă de
fund ş i acoperiti cu alta i dent ică (un
capac). Acea st ă I ad ă (fără uşă) are
În interior trei-patru rafturi, tol din
pal, aşezate pe câte patru supOl1i
(A) fixati cu ş urubu ri pentru lemn .
lada este aşezată fi x pe un picior
în formă de U, lucra! din ace l aşi
material. Toate i mb i nările pieselor
lemnoase vor fj făcute numai prin
ungerea cu aracetin a muchiilor şi
fi xarea lor cu ş urub u r i pentru lemn .
Dulapul terminat va fi vopsii la
culoarea mobilierulUi din în căperea
În care va fi a şezat an va fi doar
pensu lat (sau pulverizat) cu
nilrolac incolor.
In acest dulap pot fi păstrate
sticle, borcane şi cutii cu alimente,
alte obiecte de uz curent.

acă vreti sa
suspendati o
uşă sau o
fereastră. cadrul el
poate fi utilizat. cu
gust şi eficientă.
pentru a realiza o
vitrină-bibliotecă. aşa

cum vedeij in figurA.
Aici vor fi păstrate nu
doar cărIi. casete şi
bibelouri, el vor putea
fi expuse şi colecijl
diverse: de moneda
şi medalii, de roci,
ceasuri. păpuşi etc.
Pentru a o realiza.
aveti două posibilitati:
a) Fixati in spa~ul
interior nişte rafturi de
scândură sprijin~e

(dreapta şi stânga) pe
baghete din aceiaşi
material. montaJe la
distante inegale intre
ele. ori scurte bare de
aluminiu in formă de
L. b) Construiti
anume nişte dulapuri
simple, mobile, pe
măsura spaliului. pe
care le introduceti in
spatele uşilor sau a
ferestrelor existente.
Aceasta reprezintă
insă un plus de
chettuială şi
micşorare
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a locului de

expunere.
Vopsiti toală
lemnăria (bine
curăială cu
,Oecanol"): Interiorul
într-o culoare
deschisă. iar uşile
intr-o nuanţă
asortatăţ. ceva mai
inchisa. In partea de
sus a vitrinei put~
monta un tub
fluorescent de 20 W.

PREŢ :

7000 LEI

