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Fig. 1

ranzistoarele T 1 şi T2
formează un amplificator
de tensiune cu cuplaj
direct; curentul de repaus al etajului pilot cu tranzistoare comple-

mentare (T3, T 4) şi al etajului âe
ieşire (Ts, T6) este reglat cu ajutorul rezistenţei R6 şi al diodelor
D1, D2. Valoarea rezistenţelor R7
şi Rs este calculată astfel Încât, În

starea de repaus (şi ţinând cont
de curenţii de dispersie inerenti
prin fabricaţie), tranzistoarele de
ieşire să nu fie decât foarte puţin
(Continuare În pg. 7)
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lasati o scândură pe doi butuci şi
urcati-vă pe ea. Oricât de solidă,
scândura se va dovedi elastică. În
schimb, structurile inventate de americanul
Michael Passmore, mult mai rezistente, sunt
cu totul rigide. Ele sunt şi mult mai uşoare
decât orice suprafaţă cu aceleaşi performante.
Panoul de lemn din fotografie are o
grosime de 13 cm şi atârnă doar 18 kg.
Suprafata lui poate fi extinsă până la 15 mp
pentru a constitui podeaua unei camere şi
plafonul celei dedesubt fără a necesita grinzi
de susţinere.
Elementul principal îl constituie structura
sa interioară de triunghi uri încrucişate.
Această structură rezistă la orice tip de efort:
îndoire, torsionare etc. Panourile pot fi
alcătuite din materiale "slabe" ca placaj,
tablă, placă de plastic decupate şi lipite
corespunzător.

Inventatorul crede că sistemul său va fi
folosit nu numai la clădiri uşoare, poduri şi
nave petroliere, dar şi la staţiile spaţiale.
Fără să aibă asemenea ambiţii, cititorii noştri
pot să realizeze cu succes, după studierea
schemelor care însoţesc textul nostru,
panouri uşoare şi rezistente cu cele mai
diferite utilizări.
De observat că modelul de sus are
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decupările triunghiulare dispuse diagonal pe
suprafata panoului, pe când la modelele de
jos decupările merg paralel cu laturile
panoului. Unghiurile sunt de 45°.
Panourile cu structură Passmore au
deosebite calităţi izolatoare. Suprafeţele
necesare pot fi obţinute şi prin combinarea
de panouri prefabricate de aceeaşi mărime
sau de mărimi diferite. (Traducere şi
adaptare: Horia Aramă.)

...... SUPORT TUBULAR
ROTATIV
;1 • corpUl rulmentului;
2 - rulment;
3 -bucşă de trecere;
4'- paharul suportului
superior;
5 - garnituri din cauciuc•

.... ANSAMSl..U DE
FIXAREA

1

POLlŢELOR

DULAP DE COLT CU ETAJERĂ ROTATIVĂ
1 '" uşă; 2 '" coardă de plan; 3 - suport de lemn; 4 '"
partea imobllă a polltel; 5- p.artea rotatlvă a polltel;
6 - peretele lateral al dulapului;. 7 - suportul tubular
rotativ; 8,9 '" grilaj din st,iclă organică subtire.

1 .. polltă rotatlvă,
2 - scoabă; .. '
3 - suport tubular
rotatlv.

,

""

\

închide printr-un calup din •lemn În scoabededtel din tijă cu <l>6mm. În
cares@.lpşurube'ază ul1'prezoncu .pluş, colturile politelor sunt legate 'prin
filet,oareJntr~ln .Orifioiul conie. al ţevile slJbţiri. . lnlocuLaoestora se' pot
suportului de> sus '. ~ plaqametalică pe folosi cordoane din .fire' din capron;
care. ser Iipeşt~9arnitura din. oauciuc~ Trebuie doar ca acestea să treacă
Pentrufixaraa.politelor. sa lac, În' bar~ pdn,orificiile făcute în poliţe pe diagonală. o impletire frumoasă a acestor
metalică,orificHcu .<1>6 m .şi pas 250..
35.0 mm,În>funcţ4ede,numărul d~ fire va da construcţiei un aspect aIurat.
"
pO
.. lit. .au
e. POlit
. .e
.. '. e. ..,.s.e,
....·.telied.
inP. . laCaj. gr~f'
Dacă la polita de jos se prind două
Ele
forma
unui
pătrat cu laturaoe
600 mm. ,?olîţelesefixează în bară cu plăci laterale, se va 'obţine un soclu

rn
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comod pentru sertarele (cutiile)
glisante. Şi în partea de sus a ,etajerei
se poate amenaja un spaţiU lnchis .•
antresolul de plafon. Acesta· .este
alcătuit din trei pereţi şi o uşiţă sus:pendată cu o coardă de plan la bara
din lemn fixată pe tavan.
Utilizarea suportului tubular caele~
ment portant al constructiei permite
(Continuare În pg. 6)

centrul la 450 mm fată de laturi. şi se trasează două
cercuri cu <1> 600 şi 620 mm. Spaţtul, de 20 mm se
foloseşte pentru instalarea grilajului din sticlă organică
subţire!

PEREŢII DULAPULUI
CU POLIŢE ROTATIVE
A. perete liniar cu polite rotative la 90°;
B. perete liniar cu polite rotative şi uşi;
C. perete de colt combinat.
1 - uşi; 2 - polite rotative; 3 - coltare de
fixare; 4 "l polite imoblle; 5 - suporturi
de lemn; 6,7 - grilaj din sticlă organică;
8 - panourile laterale ale dulapului; 9suporturi tubulare rotative.

ANTRESOL DE
PLAFON
1 - plăci laterale;
2 - grindă de plafon
cu sectiune 26 x 60
mm; 3 - coardă de
pian; 4 - uşi; 5 - fund;
6 - co~are de fixare.

Cel mai bine este ca dulapul însuşi să fie amplasat
în colţul camerei, spre ase folosi pereţii pentru fixarea
poliţelor. În acest caz, întreaga carcasă de lemn va fi
alcătuită din două grinzi verticale. Pe una din ele se fixează uşiţa, ia pe cealaltă peretele din folie de placaj.
Avantajul dulapului cu polite rotative constă În aceea
că, indiferent de lăţimea ltJi; accesul în interior este'
întotdeauna uşor. ,
Utilizând câteva bare rotative, se poate fabrica o
întreagă garnitură, Înlocuind peretele tradiţional: În
desene sunt prezentate câteva variante de mobilă cu
etajere rotative. Carcasa, portantă' a fiecăreia este
alcătuit~ din bare rotative şi suporturi verticale din .
grinzi. In primele eJouă variante avem totul pe un ,
perete. AI doilea perete este format de uşi prinse cu
coltare de suporturile rotative cu poliţe. AI treilea şi al
patrulea perete sunt pereţii camerei, deoarece ambele
variante sunt· proiectate pentru o amplasare pe colţ.
Schemele propuse se deosebesc între ele prin forma,
politelor şi, respectiv, prin modul de deschidere a uşii.
Toat~ variantele propuse contin sertare de umplere
(a postamentului) şi antresol de plafon. Pentru decorare, se poate utiliza şi tapet pentru pereţi. Se mai
poate decora cu ţesătură în ton cu restul mobilei din
cameră. (Traducere şi adaptare: Mariana Popescu.)
ETAJE
A - cu dis~ntiere rigide; B - cu distantier cu fir de capron.
1

®

SUPORT
TUBULAR
1 - teavă • 50 mm; 2 calup din lemn; 3 prezon M 20; 4 placă de otel, 80
mm; 5,6 - garnituri din
cauciuc.
B-B

(Urmare din pg. 5)
obţinerea poliţelor rotative, ceea ce simplifică considerabil
accesul spre interiorul mobilei, indiferent de amplasarea ei în
cameră şi de lăţimea dulapului. Ca să se răsucească liber,
bara metalică trebuie fixată pe un rulment (se potriveşte rulmentul de la ambreiajul de automobil). Partea de jos a barei
se sprijină pe inelul mobil, iar inelul imobil al rulmentului se
fixează la podea. Capătul de sus al barei intră în bucşa fixată
în plafon. Poliţele se fixează În acelaşi mod ca la con'strucţia
prezentată anterior. Dar, întrucât se rotesc, fiecare din ele
este alcătuită din două părţi: una rotativă şi una imobilă.
Prima - circulară - se fixează pe bară, iar cea de-a doua pe
carcasa din lemn a dulapului. Ampele se pot' tăia dintr-o
placă pătrată cu latura de 800 mm. In acest scop se fixează

C!Jl7
'-57-5
1~1l-""":;";\'-"----1_-r

rB~B~
lilfl
1:;:;
!

\
'
I..

600

'

1
....

1 04 18om43

'

.',

.0800

1 - suport tubular; 2 - pol~e; 3 •
dlstantler (teavă cu. 14 mm); 4• plăci laterale ale sertarulul
gllsant; 6 • fundul sertarulul; 7·
placa laterală a soclulul; 8 - rotile
mobilei; 9 - dlstan~ere din cordon
de capron.
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(Urmare din pg. 2)

sau deloc În conducţie.
Tendinţa de oscilaţie a montajului este atenuată. cu conden~
satoarele C3, C5, C6 şi rezistenţa R3.
Sensibilitatea de intrare est~
de circa 400 mV pentru o tensiune de alimentare de 12 V şi de
600 mV pentru varianta de 1?V.
Ea poate fi mărită prin diminuarea valorii rezistenţei R4, dar
nu vă sfătuim să adoptaţi
această
soluţie
deoarece
tendinţa de oscilaţie şi distorsiunile cresc.
Schema de principiu şi cablajul
imprimat (variantă stereo) la
scara 1:1 sunt arătate În figurile
1 şi 2. Modul de plantare a componentelor este prezentat În figura 3.
La executarea montajului se au
În vedere' următoarele aspecte:
1 . Punctul de masă al difuzorului se leagă direct la punctul de
masă al blocului de alimentare,
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şi nu prin .intermediul unei
conexiuni de masa circuitului
imprimat!
2. Pentru un montaj stereo se
folosesc conductoare separate
pentru alimentare, şi nu ·Iegate
Între ele punctele de conexiune prevăzute pentru această
tensiune pe circuitele imprimate ..
3.
Interconectând
acest

amplificator de. putere cu un
preamplHicator corector şi un
alimentator, se. realizează o
instalaţie de· o calitate foarte
bună, a cărei putere de ieşire
este mai mult decât suficientă
pentru o utilizare casnică.
4. Pentru o tensiune de alimentare de ,j7 V, rezistenţa
R 12 are valoarea de 1kQ,
C4=200JlF, iar difuzorul 8Q.

dioda (sau diodele înseriate,
Încap până la patru) este
polarizată invers (montată cu
la minusul sursei de alim
Dar, dacă ne reamintim că:

"Eu, curentul cel indus,
Totdeauna m-am opus
Cauzei ce m-a produs,

IJ

Ea poate fi secundarul unui transformator defazor sau primarul ,unui
transformator de ieşire de la amplificatoarele audio În contratimp,
folosite la prima generatie de
portabile. În lipsa
cu rezultate pe deplin accepamatorul poate bobina cu fir
dublu 200 spire de CuEm 0,1 mm pe
un
M3x16 (şurub de ,3 mm
diametru şi 16 mm lungime) peste
care s-au Înfăşurat două-trei ture de
bandă adezivă (sGotch) între două
după care se Înseriază înfăşurările.
nl5!!lttl~r\jratu

utile

Constructorul experimentat va
remarca imediat câteva "ciudăţenii"
fată de modul obişnuit~ de r:nonta~e a
dloaeliDr luminÎscente. In pnmul rand,

atunci ne dăm seama că e normal
fie aşa. .',
Se ştie că un LED nu suportă
tensiune inversă mai mare de 3~5
Din această cauză, când sunt
mentate În curent alternativ, În
leL cu diodele luminiscente se m
tează (în sens invers) diode cu
ciliJ, ca protecţie în timpul altern
cât dioda LED este polarizată i
În montajul prezentat, rolul ei
preluat de tramzistorul T2, care,
rândul său, este protejat la str
gere de dioda LED.
De asemenea, în mod o
diodele LED sunt Înseriate cu
rezistenţă care limitează curent~1
le străbate. În cazul de fa!ă, d
rezistentei interne relativ mari
neratorului ce alimentează L
(pentru bobina realizată ~e un
şi funcţionării în impulsuri, ea nu
necesară, dioda nefiind În pe
Experimentatorul poate să introd
facultativ o rezistenţă de 10 Q
cizie 1%) În serie!:u sarcina gene
torului, pentru da să determine,
baza căderii de tensiune măsu.
cu un milivoltmetru,. curentul
trece prin LED şi astfel ~ă ,
aprecieri asupra ran.damentulUl
conversie al montajului. Interca
unui miliampermetru, chiar el
nic, va falsifica r~zultatele
surătorilor datorită căderii foarte
de tensiune (relativ la 1,5 V). de
instrumentul de măsură. De as
nea, putem înseria o rezistenţă
Iară În circuitul de alimentare,
tul absorbit de montaj calpulâ
pe baza legii lui Ohm:

') _ U (mV)
1 (mA - 10 Q
Aplicaţii

Pe baza schemei convertorului
tensiune pentru alimentarea
diode electroluminiscente de
sUrsă de 1,5 V putem construi.
va aparate deosebit de utile.
Testerul de tranzistoare din
2 verifică rapid structura a
Jtranzistor şi capacitatea de a
la frecvenţe de ordinul ''''''''''''''711'''''''
Se introduce tranzistorul În
conform dispunerii terminalelor
dacă se comută polaritatea
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alimentare, . se va aprinde dioda
corespunzătoare tipului de tranzistor
(v~rde pentru npn sau portocalie
pentru pnp), indicâod flmctionarea
acestuia.
lJrmătoare~schemă (fig. 3) poate
fi utilizată ca senzor de umiditate,
verificator de continuitate sau
(anuntaţi-vă prietenii pescariI) plută
luminoasă. Remarcati modul cum
sunt conectate autotransformatorul
şi dioda luminiscentă: deşi nu permite generarea unor curenţi mari,
consumul montajului. scade proporţional, fără a afecta randamentul
de conversie, în schimb, sensibilitat~a de la intrare creşte de circa 20
de ori. Dacă Vă place să pescuiti

electrod masl

B0177-179 80107-109
80250-253 B0170.-173

noaptea, puteţi folosi ca sursă de âli- densatorului variabil. Sensibilitatea
mentare' chiar .o baterie" de ceas la intrare depind~ În primul rând
(AG3). Se. scurtcircuitează cei doi factorul de amplificare al tranzistoruelectrozi şi din potentiometrul semi- lui T1 (cât maÎ mare, măsurat la 1,5
reglabil. P (de 1 MQ) se va regla V). Dioda detectoare .(cu germanilJ)
maximul de strălucire, apoi montajul . este astfel montată încât prin ea să
va fi introdus în corpul unei plute treacă un curent de prepolarizare. E
bine ca mai întâi să construiţi circuiconfecţionate din polistiren. Pluta va
fi impermeabilizată prin lăcui re. Un tul de' alimentare a diodei luminis. electrod· va fi. scos pe ,os .şi legat la . cente şi, scurtcircuitând bornele emiun mic căpăcel, iar celălalt va fi scos tor-colector ale lui T1, să reglati P2
pe sus şisudat la un inel de contact pentru intensitatea luminoasă maaflat pe pană, astfel încât să nu ximă (pentru L2 este mai avanta-·
poată fi udat de valuri, dar să sem,,: joasă. bobina pe şurub M3). Montati
nalizeze prompt scufundarea plutei. restul pieselor şi .manevraţi
Recomand folosirea unui LED punc- reglabilul P1 astfel încât
tiform verde; el poate fi observat {neapărat
noapteachiar la distante de ordinul a· limită.
loarea
30-40 de metri.
Radioamatorilor le propun un indi- ideal: cu cât ea este
cator de câmp capabil să simtă tranzistorul Ti va fj """",,,,"'\1'
deschidă. Ia semnale
radiaţia electromagnetică emisă de
aparatura casnică sau de un mic Puteţi verifica
generator de depanare radio (fig. 4). lui apropiind
Montând un circuit oscilant la intrare, (neacţionat)de
detecel poate fi uşor trans'lormat într-un 15 cm) legată în anodul
toare: LED-ul va' lumina din ce în ce
măsurător de câmp. Domeniul de
mai tare şi se va stinge la
măsură depinde de valoarea inducdoresc să
tanteî L2 şi a capacităţii CV a con- "trăgaci ului". Cei
folosească
mai

TEHNIUM-

SE~TEMBRIE

1998

ELECTRONICA LAUN VOLT ŞI JUMĂTATE

I
(Urmare din pg. 9)
miezul-şuq..lb şi să folosiţi un transformator realizat pe un miez de calitate.

Alternativa blocking
În vreme ce experimentam cu
transformatoare de audiofrecvenţă'
schemele de mai sus, În revista
HOBBY ELEKTRONIKA din martie
1997 apărea un: articol pe aceeaşi
temă, pornind' de la o schemă mai
simplă, cu un si'ngur tranzistor (fig.
6), dar care foloseşte un transformator mai complicat: oscilatorul cu
autoblocare. Cine a experimentat alimentarea tubLiriior fluorescente de la
un acumulator de maşină este deja
familiarizat cu particularităţile acestui
tip de montaj: Înfăşurarea de colector .trebuie să fie bobinată În sens
invers faţă de cea legată la baza
tranzistorului, altfel montajul nu
oscilează. Pe un şurub M3x20 mm
din fier (veşnice mulţumiri autorului!)
se introduc două şaibe din material
plastic, Între care se Înfăşoară două
straturi de bandă adezivă, peste
care se bobinează conductor CuEm

0,15 mm pana se ajunge la o
grosime de; 8 mm. Se izolează cu o
tură de scotch şi se bobinează Înfăşurarea de colector: 6,5 m CuEm
0,15 mm. Înfăşurarea de reacţie se
realizează din acelaşi tip de sârmă şi
are 60 cm lungime. La ieşire se obţin
10-15 V, ceea ce permite alimentarea a patru diode LED la un curent
de 18 mA (sau mai multe, la un
curent mai mic).
Dacă aţi construit montajul, puneţi
potenţiometrul semireglabil În poziţie
de mijloc, legaţi la ieşire o capsulă
piezoelectrică

oscilează.

şi

verificaţi

Dacă

dacă

nu auziti nimic,
schimbaţi Între ele capetele bobinei
de reactie (din bază). Acum puteţi
lega diodele, dar, ATENŢIE! Datorită
tensiunii pulsatorii asimetrice, şi ele
trebuie să fie conectate În sensul
. potrivit. Un ultim "reglaj al trimerului
rezistiv pentru un transfer optim de
energie şi jucăria e gata.
ATENŢIE! Toate aceste scheme au
fost proiectate şi Încercate pentru o
funcţionare corectă la 1,5 V, deci nare sens să măriţi tensiunea de alimentare peste 'această valoare. La 3
V, orice LED poate fi alimentat clasic
(printr-o rezistenţă), cu un randment
mult mai bun.

BC107-109 BC107-109 BC107-109 BC177-179
BC170-173 BC170-173 BC170-173 BC250-253
L {1-2) 200+200 spire CuEm 0,1 pe un şurub M3x16
L 10LED) 200+600 spire CuEm 0,1 pe un şurub M3x20
L 1LED+piezo) transformator audio contratimp

o

R6

LED

•• eund.'"

-J't~>II

(vez.\ textyil)
TRAF'O

ă

propunem alăturat un receptor
detectie, cu un sistem
atimentare mai puţin obişnuit şi'
audiţie În cască.
Semnalul de la antenă se aplică,
bobina L 1, circuitului oscilant L2 - C\ll,
este detectat de dioda 01 şi amp
tranzistorul T, care are rol de amplificatQ
de audiofrecvenţă.

V
It

simplă

A

În acelaşi timp, prin bobina L1,
este .cuplată la circuitul CV2 observă că la bobina L3 este
D2, urmată de un condensator de 1
De fapt, de la bobina L3 se ia un
de radiofrecvenţă, care se redresează
dioda 02 şi astfel condensatorul de 100
se încarcă cu o anumită tensiune.
această tensiune se alimentează
torul T şi astfel aparatul nu are nevoie
baterie.
Pentru receptia unui post, se
condensatorul CV1 până când În cască
aude un semnal. Se roteşte apoi şi
densatorul CV2 şi, la un moment dat,
nalul receptionat În cască se va auzi
cient de puternic::;.
Oiodele 01' şi 02 sunt "punctiforme",
germaniu, de pildă EF01 08, iar t
(de radiofrecvenţă, cu germaniu)
EFT317, EFT319, P401, EFT353 etc:
Bobinele L 1" şi L2 se construiesc
lângă alta, pe o carcasă cu miez
diametrul de 6-8 mm. Pentru L1
bobinează 12 spire, iar pentru L2 - 75
spire cu sârmă de CuEm cj> 0,15 - 0,2
Lungimea bobinei L2 este de 1,5
Bobina L3 se construieşte pe acelaşi
carcasă, având 90 de spire din
sârmă .
. Condensatoarele variabile au
tatea maximă de 500 pF, Pentru
poate folosi şi un condensator <::,:ln,i\l:::lri:::lhil\\II
(trimer). În acest caz, la bo
satorului de 100 I1F se conecteaz
metru şi se roteşte CV2 până ce voltmel:rUIl)~
are o indicaţie maximă. CV2 se fixează
această poziţie.

Cu

bobinele

prezentate se

recepţiona gama undelor medii.
trebuie să aibă cca 10 mlungime,
Între doi arbori sau între două clădiri.
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rezentul circuit poate intra
În componenta unui interfon sau În structura unui

alt sistem pentru selectarea unui
post dintr-o multime dată.
Permite alegerea unui singur

post dintr-un maximum de 99.
S-au folosit circuite integrate din
familia CMOS, seria 40008,
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datorită consumului
redus de energie şi
imunitătiiridicate la
zgomote perţurba
toare. Schema se
caracterizează prin
siguranţă În exploatare, un număr mic
de componente electroniceşi de fire
necesa.re selecţiei
postului.
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intermediul
diodelor D1-D6 de
tip 1N4148, reţelei
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integrat
MMC4071 (fig. 1l
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de date conectată .Ia V+, ieşirea
Q a acestuia trece în nivel logic
,,1 ", În timp ce ieşirea celui de-al

•••••••

~--==i!==~_....;-~ doileabistabil este ,menţinută Jn

"O". Semnalul de ,,1" este aplicat
pe intrarea de ceas a circuitwlui
U5. Circuitul integrat MMC4042
conţine 4 latch-urÎ acţionate de
uhsemnal de tact comun.
rll!lllll!"i----~:-~~===;:=====~I.lntrarea POLARITY tiind conect_L;==:--=~=~1 tată la masă, pe nivelul de "O" al
.-.--1 semnalului de ceas ieşirea Q
urmăreşte intrarea de date. Pe
durata apăsării tastei, cifracodi-

............."'"

~

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fic~ăln ~nar'e~epreze~ă pe
intrarea de date. La~· tranzitia
pozitivă a semnalului'detact
taste, impulsul de la ieşire fiind
Întârziat prin intermediul unui circult de Întârziere cu trigger
Schmitt re~lilat cu MMC4050 şi
circuitul de integrare C1-R23.
Ieşirea trigger·{J1ui este conectată la 'intrările de ceas ale celor
dbuă bistabile de tfp D,indepen-
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dente unul de celălalt,U4A şi
U4B, din circuitul MMC4013.
Transferul . inforr1]ilţiei logice
prezentate la intrarea DATA se
face la tranziţia pozitivă a impuf~
sului de ceas. Intrările de ŞETşi
REŞET sunt conectate Jamasă.
Cum primul bistabil are intrarea

informatia prezentă la intrare În
acel moment va fi menţinută la
ieşire până la apariţia unei
tranziţii de sens opus. Aceiaşi
semnal de nivel logic ,,1" se
aplică pe intrarea de blanking a
decodoruluildriver U6. Circuitul
de tip MMC4511 comandă direct
(ContÎnuare În pg. 14)
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(Urmare din pg. 13)

un afişaj cu LED-uri cu catod
comun. Cifra zecilor este afişa
În acest moment şi totodat
memorată de circuitul US. Ieşirii
DO+D7 sunt menţinute În co
nuare În "O" logic.

I

•••
••

.: ••

• •
• •

•••

prezentă ~a ieşirile

DO+D3, iar cea a
zecilor, preluată de
pe ieşirile. circuitului
US,
la
ieşirile
. P4+D7. Simultan,
-- cifra unităţilor este şi
ea afişată prin inter~
mediul
deco~
dorului/driver U9.
Dacă s-a format un
număr greşit, se va
acţiona butonul 810.
Acesta
resetează,
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sului de tact. Cifra
unităţilor
este

bistabilele U4A şi
U4B,
provocând
aducerea În "O" a
semnalului de blank.;'
ing pentru ambe
decodoare U6 şi U9
şi stingerea afişaju
lui, şi registrele U7 şi
.U8, trecând ieşirea
DO+D7 În zero. De
asemenea, ieşirile
circuitului IUS ur·
mărest
din nou
intrările de date. La
resetarea schemei
se poate pro

••••••

Se apasă acum cea de-a dou
tastă. Ieşirea bistabilului U4A îşi
menţine nivelul de ,,1" logic,
În timp ce ieşirea celui de-al
doilea bistabil U4B comută din
"O" În ,,1" cu o Întârziere dată de
lui C1 până la pragul~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
de comutare al trigger-ului asociat. Concomitent, semnalul de
,,1" se aplică pe intrările de ceas invalidare a intrărilor şi ieşirilor atât la formarea numărului di
ale circuitelor U7 şi U8 şi pe circuitelor sunt În "O" logic, două cifre, cât şi după pri
intrarea de blanking a decodoru- datele de pe intrările de date apăsare de tastă.
lui
U9.
Circuitul
integrat fiind Încărcate În bistabili la
Fiecare post secundar
MMC4076 este un registru de 4 tranziţia pozitivă a impulsului de
transferate la ieşire. atribuit un număr codificat
biţi realizat cu bistabili de tip D ceas şi
master-slave. Atât pentru U7, Ieşirile îşi menţin starea până la binar-zecimal pu ajutorul
cât şi pentru U8, intrările de o nouă tranziţie pozitivă a impul- tatorului multiplu S1 din fig. 2 .
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opt
comutatoare
individuale',
şi
al reţelei de rezistoare
R29+R36.
. Comparatorul .pe 8
biţi este realizat cu
2 integrate MMC
4030, fiecare continând 4 porţi" SAU
EXCLUSIV şi un
integrat MMC4078;
poarta SAU 'cu opt
intrări. Este· astfel
detectată
identi~ tateacelor două
perechi de cifre,
numărul alocat şi
numărul
format. .
Sunetul de sonerie,
de Înălţime şi intervale variabile, este
generat de porţile
ŞI-NU cU trigger
Schmitt . U 13A' .şi
U13B. Ambele luc\r~ază ca multivibratoare astabile cu
frecv.enta ajustabilă.,
O$cilatoarele sunt
comutate astfel în. cât să genereze
trenuri de impulsuri,
potentiometrul semîreglabil ,P2 sta-
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mai 'mult de 99 de posturi,
schema poate fi completată
. după acelaşi principiu. Se
recomandă însă conversia
datelor din BCD În cod binar. În
figurile 3-8 sunt prezentate,
cablajele imprimate dublu strat
şi planurile de implantare a
componentelor electronice la
scara 1 :1. Tensiunea de alimentare este de 10+12 V.
Tastatura, incluzând butonul de
resetare şi afişajul cu LED-uri,
este dispusă pe un panou
frontal.

Bibliografie:
bllind.pauza dintre semnalele de
apel, În vreme ce din potentiometrul P1 se stabileşte
Înălţimea semnalului. Semnalul·
rezultat este' aplicat unui buzer
piezoelectric. Prin contactul de
furcă altelefenului este transmis
un semnal: de resetare a
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• Ardelean Lş.a., "Circuite
Schema este dată pentru o integrate CMOS", Manual de uticonfiguratie. maximală. In functie Hzare,
Tehnică,
Editura
de numărul de posturi·, rămâne Bucureşti, 1986;
,
la latitudinea utilizatorului câte
• ******, ,,302 circuite 'electrofire utilizează pentru transmisia / riice" , Editura Teora, Bucureşti,
codificată a· cifre'i zecilor. Pentru 1997.

mobile să i se confere o formă uşor bom·
bată.

e măsură ce, alătur! de factorul economic, poluarea devine principalul
criteriu de evaluare a calităţilor unui
starea contactelor de aprindere
se bucură de tot mat multă
aceasta nu întâmplător, ci
întrucât cercetări minuţioase au relevat că
la autoturismul "Dacia 1300", de pildă,
jocul mărit dintre contactele ruptorului
sporeşte consumul de 10%, iar jocul prea
mic şi avansul la aprindere excesiv de
mare cu 4%.
consumului În aceste
îndoială, În faptul că
instalaţia de aprindere care prezintă
aseillenea dereglări nu mai este capabilă
să furnizeze curentul electric cu tensiuni
secundare de 10 000-20 000 V necesar
a produce între electrozii bujiilor o
stării

tehnice a contactelor
cale vizuală este total
Cea mai sigură metodă o
oferă controlarea căderii de tensiune dintre
mărime care este proporţională. cu
murdărire, oxidare sau erodare a
acestora. Măsur,area se face cu un voltmetru conectat În paralel cu cele două contacte:
aparatului se aplică pe contactul mobil, iar minusul pe cel fix (de
Cu contactul general al maşinii
când platinele nu sunt lipite, volttrebuie să indice aproximativ 12-14
V. Când ele sunt lipite, aparatul trebuie să
indice o cădere de tensiune de cel mult 0,1
V (Ia instalatiile de 12 V), deşi În ate!iere se
tolerează şi căderi de până la 0,2 V.
Sunt cazuri în care voltmetrul indică o
tensiune nulă; acesta este cazul Întrerula masă a unui element al
Dacă diferenţa de tensiune este mai mare decât valoarea arătată,

înseamnă că platinele au contact imperfect
şi

trebuie să fie recondiţionate sau schimbate.
Se ştie că uzarea contactelor este un
proces firesc, datorat scânteii care se produce Între suprafeţele lor În momentul
deslipirii. Uşoara flamă ce apare este suficientă pentru a determina un transport de
material, de pe o suprafaţă pe alta. Astfel
încât, după un timp, chiar în cazul unei
instalaţii bine îngrijlte, pe contactul mobil
apare o proeminentă, iar pe cel de masă
un crater. Corectarea se face cu piatră de
şlefuit sau cu hârtie abrazivă, ambele
extrem de fine, sau se şterg cu benzină şi o
piele de căprioară. Când cavitatea din contactul fix este prea profundă, rectificarea nu
va mai fi eficace deoarece se poate ajunge
la suportul de oţel al platinei.
La remontare, este necesară respectarea câtorva conditii. Prima dintre acestea
se referă la motoarele la care ambele contacte se deplasează În timpul modificării,
avans ului când motorul funcţionează; în
acest caz, la montaj, suprafeţele celor
două contacte trebuie să fie paralele şi perfect centrate reciproc', aşa cum se arată în
fig. 1 a; când paralelismul se strică din
cauza uzării pintenului d/e sprijin pe camă,
întreaga piesă trebuie schimbată.
La motoarele la care, în timpul modificării funcţionale a avansului, se deplasează numai contactul mobil, cum este
cazul instalatiilor de pe "Dacia 1300", de
exemplu, suprafata acestuia nu este plană,
ci uşor bombată, aşa cum se arată În fig. 2
c. Această formă se utilizează pentru ca În
timpul funcţionării să nu se producă modificarea distantei din.tre contacte (jocul
platinelor) şi deci a unghiului Dwell. Aşa
dar, când se rectifică suprafata platinelor la
astfel de motoare, trebuie ca platinei

Centrarea incorectă a platinelor face ca
pata de contact dintre ele să nu se producă
În centrele lor, ci, aşa cum se vede În fig. 2
a şi 2 b, adică excentric.
După montare se verifică uşoara
mişcare a pârghiei contactului mobil În ax,
precum şi corecta tensiune a arcului lame·
Iar.
Ultima eta.pă a operaţiunilor o constituie
reglarea di-stanţei dintre contacte. Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că literatura
tehnică indică valorile acestui parametru
cu toleranţe de ordinul sutimilor de
milimetru. Numai cu o astfel de precizie de
reglare se poate realiza, chiar şi la cele mai
Înalte turaţii, un timp minim de 0,02 s pentru menţinerea închisă a contactelor ruptorf!llui, adică timpul necesar pentru acu·
mularea unei suficiente cantităţi de energie
În bobina de inductie. Această energie se
descarcă prin electrozii bujiei şi, dacă ea
este prea mică (deci dacă timpul oferit procesului de acumulare energetică este insu·
ficient), aprinderea amestecului din cilindru
. se va face defectuos, ca urmare a slabei
scântei produse de bujie.
Nerespectarea jocului normal În sensul
reducerii lui este şi ea dăunătoare,
deoarece limitează timpul de disipare a
energiei prin bujie. Aprecierea distanţei se
face În modul cel mai corect folosindu-se
parametrul Dwell, care se măsoară cu un
dwellmetru. Amintim că valoarea lui se
poate exprima pe aparatele de măsură fie
procentual, fie unghiul ar; În <;3.mbele cazuri
ea este indiciul duratei de Închidere a contactelor. După cum se vede În fig. 1 b şi 1
c, un joc j 1 mai mare <tecât j, ca şi unul mai
mic decât acesta, j2, conduc la valori mai
mici (ce 1) respectiv mai mari (0::2) ale unghiului în care contactele stau închise În
raport cu valoarea nominală (0::).
Se întâmplă uneori ca motorul să nu
functioneze normal, iar bujiile să nu producă scântei de bună calitate chiar dacă
reglajele s-au făcut corect. În acest caz pot
fi de vină un joc radial mare între axul
camei şi lagăre, bascularea pârghiei contactului mobil pe ax, uzura neuniformă a
lobilor camei sau greşita montare a dispozitivului de avans vacuumatic.
Variaţia unghiului Dwell în timpul
ambalării motorului este semnalul existenţei unor defecţiuni ~care modifică distanţa dintre contacte. In afară de uzarea
camei, a pinten ului pârghiei contactului
mobil şi modificarea geometriei platinelor,
la aceasta mai poate contribui slăbirea
arcului contactului mobil. Cauza poate fi şi
pozitionarea excentrică a acestuia În
casetă (situaţie care se 'poate produce
când se Încearcă corectarea funcţionării
dispozitivului vacuumafic).
Starea contactelor ruptorului poate să
ofere indicaţii privitoare la condensator:
dacă la ruptura dintre contacte se produce
o flamă puternică şi de coloraţie roşiatică,
condensatorul este Întrerupt.
'
Unele dintre defectiunile citate pot fi
detectate mai uşor cu ajutorul testerului
electronic; altele, ctJm este uzura neuniformă a cam ei ruptorului sau jocul excesiv
În lagărele axului camei (care nu trebuie să
ducă la abateri relative la aprindere între
cilindri mai mari de 3%) pot fi puse în evi·
denţă numai cu ajutorul acestui auxiliar de
diagnosticare.
{
I

~
Pata de conta cf

Fig. 2
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ŞTEFAN VODĂ
in materiale uşor de procurat, puteti construi lângă casă, 1n mod eCQnomic şi cu mare eficientă, un spatiu adăpostit de intemperii şi tncălzit
sub efectul razelor solare, cu peretii 1n 1ntregime plianti.
Acest adăpost poate servi pentru a gara biciclete, motorete, un autoturism ori
pentru a păstra lemne, ·unele materiale de constructie (ciment, ipsos etc.),
mobilier de grădină, unelte agricole etc.
.
1n sfârşit, constructia aceasta semiprovizorie poate. fi folosită şi ca un bun
solar pentru cultivat legume timpurii sau pentru a adăposti (in timpul iernii)
unele plante sensibile la frig şi vânt (plasate in lăzi).

D

Trasaţi cotele şi tăiaţi cu exactitate
piesele componente ale ramelor principale (cea fixă şi aceea mobilă de
Scândură de brad sau stejar (nu
pal) groasă de 20-25 mm şi Iată de bază), care au dimensiuni identice; tot
150-200 mm (pentru rama de bază . astfel au dimensiuni asemănătoare şi
ramele mobile intermediare. Aşa cum
şi cadrul fixat pe perete); rigle din
lemn de brad cu secţiunea de formă rezultă din lista de materiale, ramele
interioare le puteţi lucra, la alegere, fie
pătrată, având latura de 20-25 mm ori
din material lemnos, fie din tevi de
ţeavă din material plastic sau sârmă
de fier-beton. (pentru ram ele mobile material plastic sau sârmă groasă. În
intermediare); o scândură groasă de cazul folosirii lemnului, îmbinărlle între
20 mm şi Iată de aproximativ 300 mm rigle se fac prin încastrare la capete şi
sau folie rigidă din material plastic consolidare cu aracetin şi şuruburi
neted ori ondulat (din cel folosit la pentru lemn. Ţevile din material plasacoperişuri de clădiri) şi două console
tic se Îndoaie lesne dacă sunt putin
de formă dreptunghiulară tăiate din încălzite, în timp ce sârma se modescândură sau tablă groasă (pentru
lează prin simplă îndoire la rece.
copertina fixă de deasupra cadrului
Montarea ramei-cadru fixe pe zid o
solidar cu peretele); tablă de fier veţi face cu şuruburi pentru lemn lungi
, groasă de 2 mm (pentru confecţionat de 100-120 mm, introduse În dibluri
, piesele În care se montează capetele din lemn de brad (în formă de trunchi
ramelor mobile); două balamale mari de piramidă), Încastrate În PE?rete cu o
de metal; şuruburi pentru lemn lungi pastă compusă din ipsos, aracetin şi
de 100-120 mm; şuruburi de fier cu
apă. Legătura dintre cadrul fix şi rama
piuliţă hexagonală; cuie de tapiterie;
mobilă de bază (care se sprijină pe
folie incoloră de material plastic sol) o realizati cu balamale şi şuruburi
(metraj, din aceea Întrebuinţată la pentru lemn (aşa cum vedeţi În
construcţia solariilor agricole); frândesenul-detaliu de sus). Tăiaţi apoi
ghie ori sfoară groasă de cânepă sau din tablă piesele În care veţi monta (cu
iută, eventual gută din fire de material
şuruburi de fier şi piuliţe) capetele
plastic împletite (pentru fixat de-a lun- tuturor ramelor, după cum observaţi În
gul capetelor ramelor); vopsea anti- următorul desen-detaliu. Aceste piese
corozivă; vopsea de ulei.
metalice sunt fixate atât În perete (tot
cu şuruburi şi dibluri) cât şi În grosimea scândurii ramei-cadru solidare
cu peretele. Deasupra acestei rame
Din desenul de ansamblu reiese fixe, montaţi pe zidul clădirii (folosind
modul în care această construcţie se cele două console de lemn, şuruburi şi
dibluri) copertina de protejare a conrealiz~ază (lipită de peretele unei
case, 'magazii etc.). Incepeţi con- strucţiei Împotriva şiroirii apei de
structia prin a stabili dimensiunile ploaie, cât şi pentru a ajuta la
(respectiv volumul) ei, În funcţie de menţinerea verticală a ramelor În
poţiţie ridicată.
suprafata peretelui-bază (pe care veţi
Intindeti şi fixaţi cu şuruburi (Ia
fixa cadrul vertical al adăpostului pliant) şi mai ales de scopul În care o colturile ramelor) frânghiile care tin
ramele la distante egale. Aşezaţi apoi
veţi folosi. Fireşte, Înălţimea confolia din material plastic deasupra
strucţiei va fi una daoă o veţi folosi
pentru adăposti rea unui autoturism şi ramelor (lăsând-o puţin lejeră, nu bine
alta .dacă va servi ca solar pentru Întil1să) şi fixaţi-o cu ţinte de tapiţerie
introduse prin şaibe (rondele. sau
legume sau flori etc.
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pătrate) intermediare tăiate
caucil-lC (recuperat de la o cai1ieră uzată
de bicicletă sau autoturism
de la o
minge stricată).
Vopsiţi cu vopsea. antlcorozivă
piesele
cu vopsea de
ulei toate părţile
şi metal ale
constructiei.
Învelişul din material
bine
de doi
timp de
deasupra
lipiti (cu I"II'Q.n'!:!,"!a."
nou.

lâ'lIljt.'@'I+I'I,l"A@;"MI'âl'_

G.D. OPRESCU

..ft.. ntr-adevăr, acest metronom este

1

bizar deoarece el funcţionează În
conexiune ,cu un aparat de radio
obişnuit.· EI este alcătuit dintr-un
oseilator LC de frecvenţă foarte joasă,
de la 40 la 210 impulsuri pe minut, ale
cărui semnale sunt receptionate de
un radioreceptor În gama de unde
lungi sau medii, cu indicatorul la o
extremitate a s,calei.
Schema oscilatorului, deosebit de
simplă, este compusă dintr-un ,tranzis-

inductanţă, un condensator şi
rezistoare. ,Tranzistorul este de
tipul BCi07, 109 sau echivalent. Se
poate utiliza şi un tranzistor cu germaniu, pnp, de mică putere, prin inversarea polarităţii condensatorului şi a
bateriei de alimentare.
Bobina oscilatorului se realizează

tor, o

două

pe o carcasă de carton lungă de 10
mm şi cu un diametru de 6 mm, terminată la capete cu capace cu diametrul
de 12 mm. Secţiunea AB Ci bobinei are
500 de spire din conductor CuEm 0,10,15 mm diametru, iar secţiunea se,
bobinată În continuare În acelaşi
sens, are 200 de spire din acelaşi tip
de sârmă. Pentru ,ca limitele de
funcţionare',ale cursei potenţiometrului
de tempo- să fie ale unui metronom
muzical, reglajul se asigură la limita
de sus, la bătaie rapidă, din valoarea
rezistenţei notată cu asterisc, iar 'Ia
bătaie lentă, atât din valoarea conden~
satorului electrolitic, cât şi prin introducerea unui miez de fier În carcasa
bObinei (cui, şurub sau bolt). După
găsirea poziţiei optime a miezului,
acesta se fixează cu ceară.
Modificând valoarea condensatorului Între 10 nF şi 0,1 /lF, se obţine un
instrument muzical al cărui ton se
recepţionează cu un aparat de radio.
Mai mult, cu ajutorul unei claviaturi
care să comute fie rezistenţe, fie condensatoare, se poate realiza o miniorgă.

Deoarece consumul montajului este
extrem de' mic, alimenta,rea se poate
face de la microbaterii. Intrucât toate
componentele montajului au gabarite
mici, ele se pot monta Într-o carcasă
de dimensiunea unei cutii de chibrituri.

1(1

odeliştilor le propunem un
mic circuit practic pentru
verificarea prezenţei unui
semnal RF (radiofrecvenţă) la
ieşirea emiţătorului lor de telecp-

M

mandă.

"Îndoiala" este eliminată sau conÎn răstimp de o secundă.
Unicul component activ al montajului este un tranzistor, care ţine loc
de rezistenţă variabilă Într-o punte
de măsură. Baza tranzistorului T 1
firmată

·
P

escarii amatori ştiu că peştii
"trag" mai bine atunci când
momeala se mişcă uşor. Pentru
a produce O mişcare oseilantă, de mică
amplitudine a firului de care atârnă
cârligul cu momeala, se ataşează la o
undiţă obişnuită un dispozitiv compus
dintr-un releu electromagnetic şi câte,va componente electronice. Montajul
fiind deosebit de simplu, poate fi construit de orice electronist Începător.
Partea electronică o constituie un multivibrator cu frecvenţă variabilă, ale

este legată la antenă (o antenă baston sau un fir simplu). Când tensiunea RF captată de antenă este suficientă, tranzistorul conduce; iar puntea de măsură este"în echilibru".
Galvanometrul este străbătut de un
curent care vine prin R2 şi se scurge
prin circuitul colector-emitpr al lui
T 1. Acul indicator se reglează cu ajutorul potenţiometrului P1 Înainte de
a pune emiţătorul de telecomandă
controlat sub tensiune.

cărui impulsuri sunt amplificate de un
tranzistor, ce are În circuitul de colector
un releu telefonic, de armătura căruia
se va lega firul undiţei.
Cu ajutorul potentiometrului de 50
kn se poate regla frecvenţa oscilaţiilor
În limitele 50-200 pe minut. Montajul
este alimentat de o baterie miniatură
de 9 V. Consumul este de 15-20 mA.
Tranzistoarele sunt de joasă frecvenţă,
pnp cu germaniu, cu ~,cuprins între
30-75 (EFT321, 322, 323 etc.),
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balconului cu flori şi plante ornamentale contribuie atât la înfrumuseţarea
clădirii cât şi la crearea unui colţ de relaxare şi
odihnă,
transformându-I Într-o grădină În
miniatură. Plantele folosite În acest scop se cultivă
În jardiniere, vase suspendate, ghivece aşezate pe
mici poliţe plasate pe pereţii balconului, iar unele
mai dezvoltate În hârdaie. Jardinierele (1) sunt
lădiţe lungi de circa 100 cm, late de 20-25 cm şi
înalte de 20-~2 cm, confecţionate din lemn,
azbociment sau material plastic. Vasele suspendate (2) se aşază în coşuri confecţionate din
nuiele sau sârmă galvanlzată, căptuşite cu muşchi
sau iarbă .. Ghiv~cele (3) sunt confecţionate din
pământ ars. Hârdaiele (4) sunt vase de lemn largi
de 50-60 cm şi Înalte de 60-80 cm, amplasate în
colţurile balconului. În balcoane putem cultiva:
bumbişori, pansele, petunii, muşcate, crăiţe,
cerceluşi, tufănele, iederă, asparagus etc.

,.A. mpodobirea

I

;J

~.

,..

'

nele plante (flori, legume, fructe ... ) pot fi cultivate fără a folosi deloc pământ, numai cu aju, torul unor soluţii nutritive Îmbibate Într-un
suport ca: nisip, muşchi de pădure, turbă. Procedeul
acesta permite prezentarea estetică şi atractivă a
plantelor de apartament. În figură observaţi un model
de) instalatie pentru o astfel de cultură, und~: A = ghiveci de ceramică arsă sau din material plastic,
B = spaţiu liber, C = nisip şi pietriş, D = solutie nutritivă, E = vas-suport din sticlă sau ceramică.
Ghiveciul A (care poate fi şi o cutie ciiindrică din
material plastic recuperată de la un ambalaj) va avea
perforate la fund 8-10 orificii cu diametrul de 3-4 mm. EI
se va fixa, la nevoie, pe gura vasului E prin intermediul
unei şaibe din cauciuc sau material plastic. Va fi umplut
mai Întâi (pe fund) cu un strat de pietriş de râu înalt de
20-30 mm, apqi cu nisip - În care se introduc rădăcinile
plantei. Astfel pot fi cultivate, de pildă, plante decorative (cum sunt cea numită popular "telegraf", iedera,
feriga); dar şi grâu (din seminţe), pătrunjel şi mărar,
căpşuni, fragi etc. Interesant este şi dacă În ghiveci se
plantează un pw de arbore (tei, salcie, plop, salcâm ... ).

U

°

1 superfosfat 1°g, azotat de
potasiu 8 g, sulfat de magneziu 1;2 g,
Dizolvati complet În 1 I de apă

caldă:

sulfat de fier 0,05 g, sulfat de mangan
0,02 g, acid Qoric 0,02 g, sulfat de
cupru 0,02 g,' sulfat de zinc 0,02 g.
Păstraţi soluţia În recipiente bine
astupate.
Dizolvaţi În 10 I de apă caldă:
fosfat de potasiu 1,5 g, azotat de
potasiu 6 g, azotat de calciu 7 g, sulfat de magneziu 5 g, fosfat de amoniu
1 g, sulfat de fier 0,04 g, sulfat de
mangan 0,02 g, sulfat de cupru 0,02
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g, sulfat de zinc 0,02 g.
Dizolvati În 10 I de apă caldă:
erclorură de fier 1 g, fosfat de
amoniu 1,4 g, sulfat de magneziu 2,8
g, azotat de potasiu 6 g, azotat de
calciu 7 g, iod ură de potasiu 0,03 g,
acid boric 0,06 g, sulfat de zinc 0,06
g, sulfat de mangan 0,06 g.

Substanţele pot fi procurate de la
farmacii, magazine cu chimicale
tehnice sau articole. fc5tografice.
Alegeţi solutia pe care o puteti
prepara mai uşor. La nevoie puteti
folosi şi una din care lipsesc anumite
componente. Sunt plante putin pretentioase (de exemplu "telegraful",
semintele de grâu etc.) care se
multumesc numai cu apă. Pentru
plantele de ornament şi cactuşi,
diluati oricare din soluţiile de mai sus,
adăugând 300 mi de apă la 700 mi
solutie.'
"

tabiliti 'singur
obiE:;cttJlui, apoi .procurat/-vă
următoarel~ materiale: şase
şipcidinlemn,de brad sau pal gros de
18 mm, egale 'ca dimensiuni, cu profil
de formă pătrată sau dreptunghiulară;
alte patru bare din lemn de brad, de
formă cl1indrică, identice ca' lungime;

două şuruburi de fier sau material

plastic cu piuliţă; şuruburi pentru lemn,
cuie lungi şi subţiri, pânză colorată, aţă
de cusut.
Asamblati' trusa aşa cum observaţi
în figura de. mai sus, astfel: picioarele
se obţin prin
a câte

două şipci, 10 formă de X, pe. care .Ie
uniţi (mobil) la. mijlo,cfolosind câte ,un
şurUb cu piuliţă (introdusln orifiţii date
cu burghiul). La pCl.rtealor de sus fixaţi;·
mai 1ntâi, cele două bare cilindrice (da
care veţi coase pânza) cu' ajutorul a
câte unui cui bătut la capete sau al
unui şurub. pentru lemn. Procedati la
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fel şi în partea. ge.jos a .picioarelor.
Presa Natlonală SA . ; \
Apoi, deasupra capetelor libere .ale
PiatafJr@sel Libere Nr. 1, Bucureşti .
şipci lor, montaţi(cuşuruburi) cele
,douăşipcÎ orizontale· (care alcătuiesc
Redactor şef:
Ing. Ioan Voleu
mânere/e .truse:Î),
După. care
confecţionaţi. din pânZă laturile (dea
Redactor:
parte şi de celalaltă) prevăzute cu 3-4
Horia Aramă
buzunare. Fixaţi aceste laturi textile
prin coaserea lor· de-a lungul' barelor
\ Control ştiinţific şi tehnic
oilindrice. La .una din marginile vertiII'
Ing.. Mihai-George CodAmal
cale coaseţi - între cele două laturi - un
. Ing. Emil Marian
dreptunghi din aceeaşi ţesătură, aşa
Flz. Alexandru Marcu/eseu
Ing. Cristian Ivanclovlcl
cum vedeti în partea dreaptă a
de$enului. ' De lăţimea acestei piese
depinde deschiderea ". maximă a
Corespondenţi fn străinătate
picioarelor trusei (care poate fi reglaţă.
C. Popescu ~ S.U.A
'.
S. Lozneanu ~Israel
din cele două şuruburi. cu piUliţă). In
G.Rotman - Germania
buzunare puteţi păstra la 1ndemână:
N. Turută.& V. Rusu~ Republica Moldov~
croşete pentru 1mpletit, gheme de
G. Bonlhady« Ungaria
lână; foarfece, aţă de cusut, nasturi, un
Redacţia: Piata Presei Libere Nr. 1
metru de croitorie etc. Fireşte ~ tr.usa
Casa Presei, Cqrp C, etaj 1,
poate avea şi alte1ntrebuintări, de
camEira 119-122-Telefon: 223-15-30,
pildă spre a avea la îndemână cărţi,
interior: 1186 sau 1444reviste. şi ziare pentru lectura curentă,
Telefon direct: 2223226, 2221916
ochelari, un caiet. de notiţe, rec.hizite
Fax: 2224832; 2232272
pentru scris sau desenat...
Corespondenţă
Revista TEHNIUM
Piata presei't.lbere Nr~ 1
CăsutaPoştală 68, Bucureşti - 33
Secr(f}tariat:

Telefon: 223-15-30/1186
Difuzare

Telefon: .223-15-30/1190
. Abonamente:

la orice oficiu poştal
(Nr. 4120 din Catalogul Presei Române)
1

Colaborări cu

e.1ntâmpIă uneori ca între două

încăperi să nu poată fi instalată o
uşă obişllUită, fie pentru' că
spatiul restrâns' n\J~i permite mişcarea
(poate lovi o mobjlă etc.), fie din consi~

derente estetice. In acest caz, pentru a
separa,' la nevoie, cele două . camere,
există solutia simplă a folosirii unei
draperii pliante,. însă aceaSctă" perdea
singură rezolvă doar separare~. vizuală,
ca un Paravan .. Pentru a obţine şi o. izolarefonică suficientă, .e necesar să
instalaţi două perdele montate în paralel
pe două ţevi sau. bare fixate în tocurile
existente ale uşii (sau direct în zidărie),
între care să &xiste o distanţă de 30~50
mm. Spaţiul gol dintre perdele reprezintă un tampon de aer,' bun izolator

şi termic;' ce functionează
asemănător unei ferestre duble fată de
una simplă. E de preferat ca materialul
draperie;' (formată din cele două perdele) să fie mai gros şi flauşat (scămos)
sau pluşat. Culoarea perdelelor poate fi
aoeeaşi, dupăcum fiecare din ele poate
fi asortată la nuanta pereţilor încăperii
din care este văz:ută. La partea dinspre
duşumea e recomandabil să coaseţi .un
tiv tubular, în interiorul căruia săintro:..

tonic

duceti un lant subtire de fier. Ace.sta va
face ca draperia să. atârne cu p!iuri
drepte, bine conturate. Lăţimea tesăturii
perdelelot va fi de două ori mai mare
decât cea a uşii 'pecare o acoperă.
Draperiagata rnontată se prezintă ca în
figura de mai sus.

redactiile din străInătate

AmaterskeRadlo (Cehia), Elektor & Funk
Ama.teur (.Germ, ama)., Horizon.tyTechnike
'{Poloma}, Le H.aut Parleur(Franta),
Modellst Oonstructor& Radio (Rusia), Radio-Televfzla EJectronlka (Bulgaria),
Radlotechnlka (Ul1 garia), Radio RlvIsta
(Italia), Tehnlke Novlne. (Iugoslavia)
Grafica Mariana Sţejereanu
DTP Irina Geambaşu, Nadla MihăIIă
EditoruLşi

reda0tia Îşi. declina orice responsabfli·~
.tate in privinta opiniilor, recomandarilor şi
$olutlil.or formulate În revista, aceasta revenind
integral autorilor.
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Prin contact
..A.

ncleierea cu un adeziv special conceput
pentru furniruire este lesnicioasă,
întrucât acesta asigură o lipire rapidă şi
nuApretinde folosirea presei.
Inainte de toate se taie marginile foii de
furnir astfel Încât acesta să depăşească
substratul de acoperit cu un centimetru în
toate direcţiile. Se aplică apoi câte două
straturi de adeziv pe suport şi pe spatele
furnirului. Se Iasă ambele suprafete să se
usuce până ce nu mai sunt Iipicioase
(foţo 17).
In continuare, pe suport se pun două coli
de pergament suprapuse În centru. Peste

I

ele se plasează furnirulin pozitia necesară
se trage afară una din foile de pergament.
Aceasta permite realizarea contactului dintre turnir şi suport (foto 18).
Se trece apoi cu roia peste porţiunea de
furnir aflată in contact cu suportul, presânduse tot mai mult, după care se trage afară şi
cealaltă coală de pergament. Continuati să
treceti ruloul peste furnir, insistând mai Întâi
pe mijloc, apoi pe toată suprafata, până iese
pe margine tot surplusul de adeziv (foto 19).
şi

Prin presare
Furniruirea prin presare se face folosindu-se clei de tâmplărie obişnuit. Pe
suprafeţele mari (suport, centrul
foii de

furnir) întindeţi cleiul cu o placă de plastic,
pe margini cu pensula. Materialele necesare
văAsunt cunoscute (foto 20).
Incepeti prin alăturarea foilor de furnir cu
marginile tăiate drept. Fixaţi-le Între ele cu
bandă de lipit, astfel Încât să formeze o singură bucată (foto 21). În continuare, plasaţi
furnirul pe suport şi presati cu roia, pentru a
eliQ1ina orice pungă de aer.
Inainte de a merge mai departe, asigurativă că aveţi la îndemână tot ce vă trebuie.
Aplicjl.ti apoi cleÎul - numai pe suport! (foto
22). In continuare, plasaţi pe suport furnirul
şi presati cu roia până la eliminarea oricărei
pu.rgi de aer (foto 23).
Intindeţi apoi peste furnir o coală de
pergament. Astfel, furnirul nu se va lipi de
placa pe care o veti pune deasupra În vederea ~resării. Aplicati această placă, iar
peste ea plasati, ca În imagine, trei stinghii
drepte. Acestea vor asigura o presiune
eg.§lIă pe întreaga suprafaţă de lipit.
Incepeti montarea menghinelor de mână
de la mijloc, astfel Încât presiunea să se
extindă dinspre centrul suprafetei spre margini (foto 24). Lăsaţi cleiul să se usuce peste
noapte.
Dacă vrem să furniruim o suprafaţă curbă,
suprafata de presare trebuie să fie curbă şi
ea. Cea mai practică soluţie este decuparea
piesei-suport dintr-un bloc de lemn, păstrân
du-se partea eliminată, din care vom face
elementul de presiune. Aplicaţi cleiul, apoi
furnirul pe suport şi presati insistent cu roia
(toto 25). Peste turnir aplicati o coală de
pergament şi şase straturi de ziar, care vor
actiona ca un tampon. Montati apoi, peste
piesa de lemn decupată, menghinele de
mână şi Iăsati să se usuce (foto 26).
),"

Aplicaţi câte două straturi de
adeziv de furniruire pe suport şi pe
spatele turnirului. Aşteptaţi apoi să se
usuce su
1.

Puneţi două coli de hârtie între
turnir şi suport. Suprafeţele date cu
adeziv intră în contact numai când
afară colile.

În linii mari, la furniruirea prin
presare se folosesc instrumentele
cunoscute de la operaţiunile anterioare.

După decuparea marginilor,
fixaţi bucăţile de furnir între ele cu hârtie adezivă, după ce le-aţi prins provi-

zoriu de suport.

Presaţi apoi cu putere furnirul
cu o rolă mică, de la mijloc spre margini, pentru a ~limina aerul şi excesul
de adeziv.

Aplicaţi cleiul numai
Intindeţi-I egal cu o bucată
rezistent şi elastic sau cu
adecvată.

A

pe suport.
de plastic
o pensulă
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Aplicaţi furnirul pe suport şi
începeţi să presaţi cu roia din centru

spre margini, pentru a elimina pungile
de aer.

Menghinele de mână se aplică
pe nişte stinghii drepte, care distribuie
presiunea pe întreaga suprafaţă de
furniruit.

Aplicaţi peste turnir coala de
pergament şi cele de ziar, apoi
modelul decupat. Montaţi menghinele
pe bucăţi de lemn.
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