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[IDin sârmă 9roasă de 6·8 mm (I ier~ 
beton), Îndoita la fece potrivit formei 
din figură. puieti construi umeraşe 
verticale, cu stativ, pentru a păstra efi
cien t şi la îndemână hainele de uz 
curen t: pantaloni (pe bara orizon t ală). 
sacouri. camaşi, cravate, pulovere. 
rocbii etc. 

Indoirea sârmei se face În I"urul 
unei levi sau bare metalice cîreu are. 
după care se grunduieşte cu 
. Deruginol" sau miniu de plumb. Apoi 
se vopseşte (două rânduri cu vopsea 
alchidică. 

Umeraşele pol fi dotate şi cu câte 
o "b l uză" din material te)(li l. prevăzută 
cu două·trei buzunare. În care se 
păstrează batista, ciorapi. cordoane .. 

[Q)in sârmă groasă de 6 mm (fier
beton) polIi lucrate seturi de umeraşe 
- simple. efiCiente şi ieftine - prin Slm ~ 
plă îndoire la rece (în jurul unei teV! 
sau bare de lemn). 

Pe lânga costul redus. aceste 
umeraşe au şi avantajul de a putea l i 
lucrate pe masură pentru copil şi 
adulti. Pe latura orizon t ală. pot fi 
aşezati pantaloni. la umeraşele pen
tru rochli sau îmbrăcămintea copiilor 
se poate folosi şi sârmă groasă de 
numai 4 mm (eventual caDiu electric 
din aluminiu gata învelit în matenal 
plastic). 

După ce li s-a dat lorma necesară, 
umeraşele vor li vopsite cu două stra
turi de vopsea alchldică. 

Ele sunt de lolos nu numai pentru 
păstrarea veşmintelor în dulap sau În 
cuier. ci si la uscarea corectă. după 
spălare, a cămaşilor. bluzelor, rochi
ilor. pijamalelor etc. 

OJ1 spaliu de depozitare. dac $o c.a. 
sicul şifo nier, poate li carace-~,;' 0""1 
I?unctul de ve.eţere al e~ce"-e 7- :oe
lioentul de uti lizare a VO<lT"' -.;.-,y: 
adică prin rapor: .. c"'-e ._~- .. 
obiectelor deoo: :a'" ; ."OI .. -:ul 
disponibil. Desg~' ~ ::e:JC: :am 
haine cond: e SE $O"' <"""'Că. ~ePllnd 
cond li sup. -€'""""~ -;;..rt a: ~ ao:esul 
rapid $J IJSCY €',..a.-sa s!rcra-- e'c. O 
solu;>e smD.ă. ~ ·-o.r~·e acoefi· 
den:ulUi ce..:.~ a $"Y:.erulUi este 
sina :e es.o:oca ~ oe o şlnâ ori· 
zo":aă x: - sa s...oo-: oe pantaloni 
s ce .::-a ~ ase :ooa:,a zall Încâ t să 
se ::;>-a-; -~...a-... ""I(Ie. Pentru 
iO'--a,:;e: se ~ ~ telescopic. 
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Generaţie debusolată (1) 
"Ioan vOleu 

S1ma1if~ 

Prier8nii imi ~ 10001. am nooAspr9Z8C6 ani şi SWlI elev in clasa B XII-a 
FF, profil roaJ. B licfII.JIuI C. B~n.:t'M!aIlU diI Hvrflll. 

F/f/IIisla do:..mneaIoastră mi se pllfe dssIui de interssanIă (cu 10816 ci existi 
Jcc şi 00 JIl8i bin'f? ŞC$SIleu lTMl de~t si mi a/:IcfIra plllOIlWIt.( 

Cihtsc llIIIi:sta ~ ,VICI de pe cAnd ~ .Ckb.J copiIot' 
di1l1Jr9zu. ~ tn/tlm-am i'iji;tI ln ~"'~ şi am 00bd!1lif (1 pM8 di1 
CUIOSfinIeIB mele kI oomsnu TOI' Il! eUl am auzit penIro prima darii de 
• Tflhriun" şi am CI#ICI$CIA pe<SOaII8 {WIori ~J eMI _II aosI9a$i hobCy
iii ca şi mi1f (Ma" .. Wca). ESIB pentru prima diIi dnd vă scriu şi acest h:.nJ 
pentru ci mllrlrMn/A o pltt.ll!ilm de "C&YlI"1f7l7 şi sper ~ o nuuN ro aMonJ 
~sll'i, 

Aplmimaliv In urmă cu trei ani, pe cAnd ff8CV8f1l8m .CIubuI copiî/of". am 10$/ 
ales. imprtJun6 cu clfiva prieteni, s.1 participlm la wa judeţ9a<m 8 concvrsWuI 
de eIoc!l"(l'1,ic;I. De acolo am plecat ro "d'pIomI, un pI'9miu, locul trei In cIa~· 
menI $i/n.moasa ~ 1lMA. 

Acull dt)c/, ~ trei ani. mi s-au cam schimbaI priOIităjiIe. de aceea ptWw; 
oo/tIctI ......... cu .Mi «N'. Mai ptI1Ci$, cb\I$C 51 ~ LIII CL\'S de pe urma 
cănJia să <ltlj:fl o dj:IbnI cat8 Sikni ,,/aste ~ in acast cbl . ... (1 

~ de car. si mi pal tlbsi. Actl$I gtIfI de CIMSl.WÎ S8 .fIceau CII ap'Olima/IY 
UflS{X8Z8C81111i In utmă In cxaşIi Rm. V.fIcea, dar a:un IX! se mai ilie. Am cules 
inkNmaţii de 1.1 mai rrUff! nstituţii. CCIfICMiIJ fiitId cA f"(J se mai tac cursuri. 
~$Inf m-aţi pul9a 8jut;l in 1ICoM$II~. ~ claei 
CU11OaS/6P' existefl!a !II"; astrol de CUI'S. .. In Vâlcea sau i'n (Il(I/ di'l oraşele C6 
aparţin do }Jd6/M apropia/o. 

/nchfIi /ICfIl/st' scrisoare cu speran/a el m-am fAcut bine înţeles şi vi U/8Z 
..umaima~· 
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DIN SUMAR 
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automatizări 

I AF 
i i 
de antenă , 
radar 

Incinte acustice 
Manipulator 

electronic 
Final audio 
Electronica ASC 
Mică.enciclopedie 

o 
Unelte polifuncţionale 
Cum zugrăvim 
Lucrări din sărmă 
Aparate sportive 
Atenţie la roţi ! 

Dulap-masă 

de lucru 
Canapea comodă 

o 
Lumea interlopă 

a Internetului 
Imprimanta cu jet 

de cerneală 
Noutăti În 

tehnica de calcul 

Clt~i in numArul pe luna IULIE 
• MODEANIZĂRI RADIO 

21 

22 

23 

- CorMlrtor radio (UUS) CCIR.QIAT 
• LABORATOR 

- Capacimetru pentru 
oondensatoare electrolitice 

• RECEPŢIE AADIO·TV 
• Amplificator pentru banda FM 

cu numărul viitor, noi 
revista dumneavoastră 

MEMORATOR 
RALIUL INVENŢIILOR 

ROMÂNEŞTI 



lJ10MATIZARI 

MICI TIZĂRI 

.. Student Ion PISCATI 
Maestru al Sportului 

Automatizarea proceselor industriale 
sau agricole are ca efect direct redu

cerea consumurilor (în special de 
energie electrică) şi 

uşurarea efortului uman. 
Actualmente, în multe gospodării 

individuale rurale sau suburbane, apa 
necesară consumului casnic este 

scoasă din 
fântâni sau puţuri cu 

ajutorul unor electropompe. 
De multe ori, cu ajutorul acestor 

pompe se udă diversele culturi 
legumicole sau de altă natură din gră

dinile gospodariilor 
individuale respective. 

';'220V 3 

4 6 

7 
-

1 
5 

Schema bloc a unei astfel de 
instalatij este prezentata in 
figura i. 

Acţ ionând intrerupătorul 
manual de reţea 4 (fig. 1), pompa 
1 intră În funcţiu ne şi prin conduc
ta 3 introduce apa din fântâna 5 În 
rezervorul (tampon) intermediar 
6. Din acest rezelVor (metalic), cu 
o capacitate de cea 200-2 000 
litri, apa este distribuită 
(aravitaţional ) spre locurile de uti
lÎZare. 

Rezervorul 6 se gaseşte de 
regu lă la o înălţime cre 2-4 metri 
fata de nivelul solului. Când apa 
se foloseşte şi pentru udat, este 
recomandabil ca acest reZ8IVor 
sa fie amplasat afară) in bătaia 
razelor sOlare, ştiut tii nd că nu 
este indicat să se ude plantele cu 
apa prea rece, scoasă direct din 
fantâna. 

In practică se întâlnesc cazuri 
frecvente când debitul pompei 
este mai mare (uneori cu mult) 
decât cel al izvoarelor fântânii. 
Dupa un anumit timp de 
functionare, mai lung sau mal 
scurt, pompa rămâne l afa apă şi, 
daca. nu este oprita. imediat, 
supraîncalzirea şi arderea elec
tromotorurui (sau a electromagne
tulul care antrenează membrana 
elastica.) sunt iminente. Chiar 
daca. nu se arde imediat, şocurile 
termice la care este supusa 
pompa ii scurteaza. semnificativ 
durata de functionare normala. 

In figura ~ este prezenfata. 
schema de principiu a unei insta
latii electronice care opreşte 
automat electropompa atunci 
când nivelul apei dm fântână 
ajunge la valoarea critică. 
Monfajul este foarte simplu, costă 
putin şi asigură o funcţionare ire
proşabilă, timp de mal multi ani, 
fără nici o intreţinere, reglaj sau 
reparatie. 

Alimentarea montajului se 
realizeaza. de la reteaua de 
curent alternativ de 220 V prin 
intermediul transformatorului de 
mÎcă putere TR. Acest transfor
mator trebuie să aibă o putere 
minimă de 5 w. 

Un transforma.:.Qf E - 1. cu 
sectiunea S '" 4 c:cnC, c:ars contine 
În primar {220 ca. c:ca 2 650 
spire din sarma Cu .... .,... . -0, 18 
mm, laI in secunoa: cea 130 
spire din sârmâ ~=m cu 
cfiametnJt de 0,2-0.25 -';n, este 
foarte indicat. 
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Din motive de securitate, cele 

două bobine ale transformatorului 
TR trebuie să fie despărtite o 
printr-un perete lateral. 

Curentul redresal de dioda O 
şi filtrat de Gondensatorul elec· 
Irolilie C alimenteaza montajul 
electronic realizat În jurul tranZIS-
torului T. Acest tranzistor, cu sili-
ciu, de tip ~np, are ca sarcină de 
colector re eul REL, de tip RI-13 

• sau similar. Acest releu trebuie să Ol 
anclanşeze ferm la o tensiune 
continuă de IOV. Dacă acest 

R lucru nu se întâmplă, se va slăbi T 
puţin resortul spiral al armăturii 
mobile. 

Contactul normal deschis 
CN02 trebuie să suporte un 
curent de rupere de minimum 5 /!I, 

t iiub o tensiune de 220 Ve.a. In 
caz' contrarl plalinile acestuia se 
perlează ŞI montajul iese pre-
matur din functiune. Contactul 
normal deschis CNDI al aceluiaşi 

-220V releu s~ortă În acest caz un 
curent e numai 0,1-0,5 mA; 
acest curent de mică intensitate 
nu are nici o influen1ă asupra 
stării fizice a con!actu ui normal 
deschis CN01. 

Electrozii (senzorii) de nivel 
ENM şi. ENm sunt realiza'i din 
sârmă cilindrică de oţe cu 
diametrul de 5-8 mm. Trebuie să 
fie izolati Între ei şi totodată de 
electrodul de referintă EA. Acest 
din urmă electrod foate fi chiar 
conducta melalică (fig. 1) dintre p . 

pompă şi rezervorul intermediar 
. , . 

6. Conditia obligatorie este ca la 
îmbinările Ironsoanelor de teavă 
să fie asigurată continuitatea con-
ductibilitatii electrice. Dacă la 
imbinări se utilizează pentru 
etanşare câlli, cânepă ~i vopsea 
sau, mai nou, folie de tef on, se va 
asigura o legătură electrică supli-
mentară (ŞI sigură~ Între Iron-
soanele de con uct respective. 

Electrozii de nivel vor fi fixati 
prin Înfiletare conform fig. 3, pe 
un suport iz olan! din matenal 
plastic, amplasat deasu~ra 
nivelului maxim al atei din ân-

• lână , la cel putin 5 cm. Acest 
suport se poate prinde, la rândul 
său, de coloana (teava) metalică 
de refulare. 

Functionarea Instalaţlel 

Închizând in!rerupătorul ,,1" 
Ifig. 2). ft0mpa submersibilă 
poate să ie ŞI o electropomflă O 
centrifugă, nesubmersibi ă, LO amplasată deasupra apei, la un 
nivel corespunzător, dar În acest .-
caz eleclrodu! ER trebuie să fie 
introdus În fântână la nivelul sor-

-,., .. 
bului cu cel putin 50-60 cm sub . 
nivelul electrodului ENm1 Începe , 
să scoală apa din fântân . 

Initial, apa din fântână are 
nivelul maxim, datorită stationării 
anterioare a pompei. Ca urmare, 
TEHNIUM mai-iunie 2000 
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eleclrozii ENm şi ENM sunt În 
imersie. Prin lichid se face 
legătura elect rică (qalvanică) 
Între eleclrozjj ER şi ENM. Baza 
tranzistorului T fiind polarizată în 
sens di rect, acesta se deschide şi 
provoacă anCianşarea releu lui 
REL Contactele normal deschise 
eN01 şi respectiv CND2 se 
Înch id şi ca urmare pompa antre
nată de mOJorul electric M intră in 
functiune. Intrucât debitul aces
teia este mai mare decât al 
izvoarelor, nivelul apei din fân
tână scade. La i eşirea din imersie 
a electrodului de nivel maxim 
ENM nu se întâmplă nimic, 
deoarece baza tranzistorului T 
continuă să fie polarizată direct 
datorită Gontactului de 
automentinere eN01. 

Nivelul apei continuând să 
scadă , la un moment dat atinge 
nivelul prescris (critic) şi electro
dul ENm iese şi el din imersie. Ca 
urmare, tranzistorul T se 
b lochează şi , În ultimă instantă, 
contactele CND1 şi CND2 se 
~~~:~1 ' oprind functionarea c i antrenate de motorul 

M. 

T 

c 

-"220V 

, 

""22011 

crească . Reintrarea În imersie a 
electrodului ENm nu are nici un 
efect, deoarece contactul CNDI 
este deschis. Numai În momentul 
În care apa ajunge la nivelul 
maxim prescris şi atinge capătul 
inferior al electrodului ENM, con
tactele CND1, CND2 se Închid şi 
pompa porneşte din nou, dacă 
mtrerupătorul manuşl I continuă 
să rămână Închis. In acest fel, 
ciclul se repetă, iar pompa este În 
permanentă protejată de către 
Instalatia electronică de automati
zare. 

Pretul de cost al pieselor şi 
materialelof necesare realizării 

4 

[ 

3 
~220V 1 

acestei instalalii nu depăşeşte 
100 000 lei. Când constructorul 
dispune de un releu RI-13 (sau 
altul similar), costul celorfalte 
componente se ridică la cca 
48000 lei. 

Releul REL (fig. 2) va avea un 
consum de cel mult 35 mA sub o 
tensiune de alimentare de 12 
Vc.c. EI trebuie să anclanşeze 
ferm la introducerea în apă a 
electrodului de nivel maxim ENM. 

Proba funcţionării corecte a 
instalaliei de automatizare se 
face În felul următor: 

1. Se umple pe trei sferturi cu 
apă un pahar sau un borcan (de 
sticlă) cu o gapaettate de mmi
mum 100 cm . 

2. Montalul fiind alimentat. se 
introduc În apa e,ectrozii ER şi 
ENm; pentru probă. electrozii ER, 
ENm şi ENM vor fi trei sârme (de 
conexiuni) deslzolale pe o 
lungime de cea 20 mm la 
capetele ce se introduc În apa din 
pahar. La introducerea În apă a 
eleclrozilor EA şi ENm, releul 
REL nu trebuie să anclanşeze. 

3. Se introduce apoi in apă şi 
electrodul ENM. Releul Re tre
buie să andanseze şi să Închidă 
ferm contactele CNDI şi CND2. 

4. Se scoate din apă eleclro
dul ENM. Releul REL trebuie să 
rămână anclanşat. 

5. Se scoate din apă şi elec
!rodul ENm. Releul REL trebuie 
să decupleze imediat şi În con
secinlă contactele CND1, CND2 
să se deschidă. 

Dacă electrozii ENm şi ENM 
sunt imersali, releul REL trebuie 
să cupleze atunci când ER atinge 
apa şi să decupleze imediat ce 
acesta este scos din apă. 

Dacă sunt respectate aceste 
condilii. instalalia de automati
zare funclionează corect şi va 
putea fi utilizată mulli ani. fă ră nici 
o întreţinere, reparatie sau reglaj. 

7 

6 
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Se recomandă ca montajul să 
fie executat pe un circuit imprimat 
şi Încaselat Într-o carcasă din 
plastic, ferită de. umezeală şi 
actiunea soarelui. In partea infe
rioară a carcasei se vor da câteva 
găuri de cea 2-2,5 mm, pentru 
evacuarea eventualei ape de con
den.s sau a umidităţii din interior. 

In figura 4 este prezentată o 
instalajie similară, cu acelep,şi per
formanţe, realizată insă cu un 
tranzistor npn (80-137, 139 etc.). 

Cu o singură modificare, 
inslalalia de automatizare 
prezentată În fig. 2 şi 4 poate 
avea şi o altă aplicaţie, În unele 
cazuri chiar mai utilă. Astfel, este 
posibilă aulomatizarea completă 
a functionării unei instalatii pentru 
alimentarea cu apă a gospodăriei 
şi pentru irigat. In cazul În care 
debitul jzvoarelor fântânii este 
mai mare decât debitul elec
tropompei, se va utiliza instalatia 
din figura 5. 

Bazinul intermediar 6 (fig. 5) 
este de regula metalic, având o 
capacitate de 200-2 000 litri in 
cazul gospodariilor individuale şi 
2 000-10 000 litri in cazul 
castele lor de apă din fermele 
mijlpcii şi mari. 

In capacul (superior) al bazi
nului intermediar 6 (fig. 5) sunt 
amplasati cei doi electrozi: ENM 
-4 electrodul de nivel maxim şi 
ENm ....". electrodul de nivel minim. 
Prinderea mecanică a acestor 
electrozi de capacul izolant este 
indiţată În fig. 3. 

In fig. 6 este prezentată 
schema electronică a aparaturii 
de automatizare. 

Fun~ona19alnsUU~ei 

1. Să presupunem că iniţial 
rezervorul mtermediar AI este plin 
şi intrerupătoruJ manual I inchis, 
iar electrodul de nivel . maxim 
j:NM este În contact cu apa. 
Intrerupătorul manual I nu se va 
mai deschide decât În cazul 
apariliei vreunei defectiuni la 
instalaţie (de exemplu, În cazul 
defectării pompei ca urmare a 
unei funcţionări indelungate, a 
Înfundării sorbului acesteia cu 
corpuri străine etc.). 

2. Electrodul ENM fiind În con
tact cu apa, tranzistorul Teste 
deschis ŞI releul AEL anclanşal. 
Ca urmare, contactul normal 
deschis CNO (de automentinere) 
va fi i nchis şi va face legătura 
electrica intre ENM, ENm şi apă 
cu carcasa metalică a rezervoru
lui AI. Carcasa rezervorului AI 
este leQată la minusul - masa -
instalatlei electronice de 
TEHNfUM mai-iunie 2000 
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comandă. Totodata, contactul 
CNI, normal închis, va fi deschis. 
Deşi contactul cu acţionare ma
nuala I este inchis, electromotorul 
(sau electromagnetul) M care 
antreneaza pompa nu va fi pu:> 
sub tensiune, deoarece circuitul 
electric de alimentare ii acestuia 
este întrerupt de CNI. In această 
situatie, pompa este in repaus şi 
nu introduce apă în rezervorul 

. intermediar. 
3. Datorita consumului din 

reţeaua casnică, nivelul apei În 
rezervorul intermediar AI scade şi 
la un moment dat capatul inferior 
al electrodului ENM iese din imer
sie .' Datorită faptului ca ENM este 
În legătură directă cu ENm prin 
contactul eNO al releu lui, pompa 
continuă să ramână in repaus. 

T 
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4. Ca ' urmare a consumului 
casnic sau din fermă, nivelul apei 
din rezervorul intermediar AI (sau 
din castelul de apa) continua sa 
scada, astfel ca la un moment dat 
iese din imersie şi capătul inferior 
al eleţtrodului de nivel minim 
ENm. In acel moment releul AEL 
decuplează, contactul CND se 
deschide (întrerupând legatura 
Între ENM şi ENm), iar CNI se 
inchide şi pompa porneşte . 

5. Pompa debltând apă În re· 
zervorul intermediar AI, nivelul 
acesteia incepe sa crească şi 
electrodul ENm intră În contact cu 
lichidul. Intrucât contactul CND 
este deschis, motorul M nu se 
opreşte decât În momentul În 
care apa atinge capătul inferior al 
electrodului ENM. 

In incheiere. este bine sa fie luate In considerare următoarele 
raeomandlrl: 

1. sa nu se utilizeze _ cu gennanlu. _ varialle! 
puternice a curentului de fugA cu tempaiatura mediului ambiant; 

2. Nu se va 1_1 la Ins1aIa\Ie ataI timp cAl aceas1a este sub 
tensiune; 

3. Se vor respecta cu strictete toate regulile de securitate Indicate 
In cartea 'a'mlca a aleebopompel. ştiut fiind că umldltatea agravena 
efedae al. ilucutIr80r accident 'a. 
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Schema din figura 1 reprezintă un milivolt
metru de audiofrecventă pentru domeniul de 
măsurare 0-100 mV, dar care poate fi uşor extins 
la domenii mai mari prin introducerea la intrare a 
unui divizor rezistiv adecvat. De asemenear 
plaja tensiunilor alternative sinusoidale ce pot fi 
măsurate cu o precizie suficient de bună 
depăşeşte substantial domeniul de 
audiofrecventă (20 Hz-20 kHz), ajungând - În 
cazul folosirii pentru Cll a unui amplificator 
operational performant - până la 80-110 kHz. In 
varianta prezentată (fără divizor rezistiv la 
intrare) se va .evita cu desăvârşire aplicarea la 
bornele a-m a unor tensiuni alternative mai mari 
de 100 mV. 

Analizând schema de principiu , observăm că 
ea fOloseşte procedeul clasic al redresării fără 
prag, puntea redresoare \AA143) fiind conectată 
10 cucla de reaCjie nega ivă a unui amplificator 
neinversor rea izat cu operationalul Cll 
(TBA221C. "A741C. TCA680C. NE535C sau 
similar). 

Semnalul AF de măsurat , aplicat Între bor
nele de intrare a-~ este adus pe intrarea nein
versoare (+) a lui 1.",1 prin condensatorul CI de 

• 

4,7~,F. Montajui fiind alimentat cu tensiunea Ub 
(8-20 V) unică (nesimelrică), i ntrării neinver
soare a operaţional ului i s·a "construir un 
potenţial median (circa Ub/2 fată de masă) cu 
ajutorul divizorului rezistiv R!-R2 (2 x 330 k11). 

Intrarea inversoare (-) a operationalului 
primeşte reactia negativă de la una din bornele 
de intrare (alternaliv) ale puntii redresoare , 
dozală cu ajutorul potentiometrului P de 1 kn: (in 
serie cu condensatorul C2 de 250 ).lF, a cărui 
reactantă capacitivă este practic zero În gama 
frecventelor de lucru menţionată). Grupul p-+ C2 
este "şuntal" printr-un condensator C de mică 
valoare (uzual Între O şi 470 pF), care se 
tatoneaza - pentru fiecare tip de operaţional 1n 
parte - pentru optimizarea liniaritătli. De remar
cat că unele modele de operationale (ca de pildă 
TCA680C) nu necesită acest condensator C de 
corectie. 

Precizăm că numerotarea pînilor lui Cll s-a 
făcuI conform dispunerii lor obişnuite la amplifi
catoarele operaţionale de uz generaL-în capsula 
cilindrică cu 8 pini sau În capsula ulL (dual in 
line) cu 2 x 4 pîni. Pentru că există şi excepţii de 
la această "regulă", este necesar să se consulte 

În acest sens datele de catalog ale operational ului 
folosit. 

Alimentarea montajului se face cu tensiune con
tinuă intre 8 V şi 20 V nu neapăral stabilizată \ dar 
foarte bine filtrată. Inaiferent de natura sursei Ub 
(redresor filtrat, seluri de bateriI sau acumulatoareJ, 
montajul este Rrevăzut cu un condensator suplimen
tar ele filtrare, C3 '" 250 ).lF. 

In diagonala de ieşire a punill redresoare este 
montat instrumentul mdicator M, care va fi un 
microampermetru c.c. cu 100 jJA sau 200 ).lA la cap 
de scală şi cu rezistenta internă y mai mică sau cel 
mult egală cu 2000 n. De exemplu, ~ntru M de 100 
).lA şi cu y < 2 000 n, vom lef:a 10 serie cu M o rezis
tenj:ă adi~onală yad '" (2000-y il , astfel încât ansam
blu să arbă exact 20000. A unei când instrumentul 
va indica la cap de scală (100 tJA), căderea de ten 
siune (maximă) pe circuitul =de sarcină' va fi, deci: 

Uomax '" (y + yad) Imax '" 2000 n· 100 ).lA = 
'" 200 mV. 

Analog, pentru M de 200 ).lA rezultă 
Uomax = 400 mV. 

Prin urmare, în ambele cazuri operaiionalului i se 
solicită un câştig foarte mic În bUdă Închisă (2x 1 
respectiv 4x), ceea ce permite aplicarea unei reactii 

u. 
8-20\,1 
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negative "puternice", implicit obtinerea unei bune 
stabilităti şi a unei bune Iiniarităţi . Aşa cum am 
men!ionat deja1 reactia negativă (care determină 
câştlgul1n tenSiune 1n buclă înch is~) se .dozează" 
din potentiometrul P de 1 ko.. Cu cât vaioarea Înse
riată a lui P este mai mică, cu atât câstlgul este mai 
mic_şi viceversa. 

Pentru etalonarea milivoltme~ ui avem nevoie 
de o sursă etalon de tensiune a.'temattvă sin usoidală 
de 100 mV, pe care o vom Cip' ca a mrare, după ce .. 
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Montajul serveşte la amplifi
carea semnalelor intre 0,1 şi 
400 MHz, adică de la gama de 
unde lungi şi până la ter
minarea benzii 3 de televi
ziune. Interesant este faptul că 
acest amplificator nu foloseşte 
circuite oscilante, ceea ce face 

Să fie foarte stabil În de 10 ori mai mare taţă de cel 
de la intrare. funcţionare. 

Tranzistoarele folosite sunt 
uzuale, primul fiind BF200, iaf 
celelalte BF214. 

AmplificatoruJ se montează 
pe pilon lânga antenă, pentru o 
eficacitate pronuntată. 

Amplificarea este de aproxi
mativ 20 dB, deci semnalul de 
la ieşirea amplificatorului este 

Alimentarea se face intre 6 
şi 12 V, tensiunea trimitându-se 
prin cablul coaxial. 

.. am trecut În prealabil WtenjiOmetrul P În pozitia cu 
rezistenlă minimă Înseriată câştig minim), pentru a 
nu pune În pericol instrumenful M. Apoi, prin 
ajustarea fina a cursorului lui P, vom aduce acul 
instrumentului exact la cap de scală (100 IJA sau 
200-"A. după caz). -

Teoretic, liniaritatea milivoltmetrului astfel realizat 
şi etalonat este suficient de bună dacă avem În 
vedere şi posibilitatea de "corectie'" prin tatonarea 
valorii condensatorului C. Pentru verificarea şi even· 
tual retuşarea Iiniaritătii avem Însă nevoie de o tensi· 
une sinusoidală etalon care să poată fi reglată con· 
tinuu sau in trepte În p(aja 0·100 mV, de preferintă şi 
cu frecventa reglabilă 1n gama propusă (20 Hz·l00 
kHzl. 

Pentru necesităţile curente ale constructorului 
amator care lucrează În audiofrecvenlă, chiar şi un 
generator ~eta[on" de 100 mV/50 Hz • obţinut cu aju· 
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torul unui transformator de reţeal aşa cum se arată 
1n figura 2 • se poate dovedi sufiCient. Se va folosi un 
transformator cu tensiunea secundară joasă, de 3·12 
V, pe care o vom măsura cu un voltmetru c.a. adec· 
vat. Apoi, această tensiune UE este divizată prin 
gru(!ul rezistiv R1-A2 astfel catCDlat incât la bornele 
rui Rl JPunctele a.ml să se oblină cât mai exact 
1.00 m = U. Aeamintim că tensiunea U are expre· 
sia: Al U 

U: Rl + R2 · E 

De exemplu, pentru UE = 6 V şi luând Al .. 1000, 
rezultă: 01 V= 100n·6V 

. 100n+R2(n) 

de unde deducem A2 :o: 5900 O. 



rRaJ odificat după ideile sugerate În imaginile 
alăturate, un ciocan oarecare poate deveni o foarte 
utilă sculă complexă, eficientă atât Î[1 lucrările de 
l ăcătuşerie cât şi În cele de tâmf?Iărie. In acest scop, 
fierul propriu-zis (capul ciocan ulUi) trebuie să fie perfo
rat În patru !ocuri: un orificiu dat pe grosime În dreptul 
locaşului existent al cozii; alte două, paralele, de sus in 
jos (paralele cu coada), aşa cum apar În pozitiile 4 şi 6 
din figuri; plus un orificiu În dreptul vâr1ului (vezi pozitia 
5). După aceasta veţi pregăti ciocanului o coadă 
mobilă dintr-o bară metalică, aşa cum observati În 
pozitia 2. Această bară se fixează pe capul ciocanului 
cu ajutorul unui şurub cu piuliţă. Un al doilea şurub cu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

piuliţă se află la jumătatea Înăltimii cozii , fiind nece
sar 1n vederea montării (Ia nevoie) a mânerului de 
lemn. 

• poziţia 1 - ci.ocanul cu mâner de lemn gata de 
a fi folosit În conditiile normale, ştiute; 

• pozitia 2 - ciocan-daltă; 
• poziţia 3 - adaptându-i o ri glă-cursor şi lipind 

pe bara cozii o scală milimetrică (sau crestând-Q cu 
pân+a bomfaierului), realizati ciocanul-şubler; 

• poziţia 4 - ciocan-comparator de grosime Între 
piese cu profil diferit, realizal cu două cuie lungi şi o 
rigla metalică; 

• pozi1ia 5 - demonstrează cum poate fi 
improvizat un ferăstrău pentru lemn, montând pe 
bara metalică a cozii dispozitivul (tot din metal) de 
fixare a pânzei şi regrare a poziţiei; 

• pozitia 6 - sugerează montarea ferăstrăului 
porr}ind de la dispozitivul comparator din poziţia 4; 

• poziţia 7 - înfăţişează un al treilea mod de 
montare a unei pânze de ferăstrău, fie pentru tăiat 
metale (bomfaier), fie pentru lemn. Fireşte, nu este 
obligatoriu să realizati toate dispozitivele propuse 
aici, ci doar pe acelea care vă pot fi de folos mai 
des. Retineti ideea polifunctionalltăţii multor scule şi 
unelte clasice, care pot fi regândite şi reproiectate. 
Veti realiza astfel o economie de bani, materiale şi 
spaţiu pentru păstrarea trusei de scule. 

\~---~====~~~~~~~~~~::::::~\-l jD)e regulă, ferăstrăul pen-li tru tăiat metale este prevăzut cu 
o singură pânză. Dar uneori se 
iveşte necesitatea de a da unele 
crestături .paralele ech idistante 
(în piese metalice , de lemn ori 
din material plastic) sau de a 
tăia mai multe sectiuni dintr-o 
bară , mai multe şa i be dintr-o 
teavă etc. Procedând aşa cum 
observaţi în desenul alăturat, 
puteti adapta orice bomfaier fie 
pentru a tăia cu două-trei pânze 
distanţate între ele, fie spre a da 
un şanţ (o crestatura) de 
grosime dublă. 
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Pentru a zugrăvi o ÎnCăpere, se 
plăteşte costul manoperei la un pret 
care, adesea, il intrece pe cel al mate
rialelor. De fapt, Însă, orice persoană 
poate face singură această 
operatiune, cu ajutorul unor unelte 
simple. Procedati astfel: 

1. Spălaţi, pe rând, tavanul şi 
perelii cu o solu1ie slabă de detergent 
În apă (doUă linguri la 10 Iapă). 

2. Cu o bucată de hârtie sticlată 
(aşezată pe o bucală de lemn) sau 
folosind un şpaclu, curăţaţi vechiul 
strat de var, humă sau vinarom. 

3. Dacă se ivesc fisuri În pereti, 
Iărg l li-le puţin marginile şi adânciti-Ie, 
fo!osind o daltă, un cutit sau un şpaclu 
miC. 

4. După care umpleti aceste spatii 
cu o pastă obtinută dintr-un amestec 
de ipsos, apă şi putin aracetin (de con
sistenta smântânei groase), folosind 
un şpaclu. Preparati numai câte putin 
amestec, fiindcă acesta se Întăreşte 
repede. Finisaţi suprafata cu hârtie 
abrazivă. 

5. Curătati şi neteziti bine toate 
unghiurile drepte dintre pereti şi Iavan 
şi cele dintre doi pereţi alăturati, lot cu 
ajutorul şpaclului şi al hârtiei abrazive. 

6. Zugrăvirea propriu-zisă (cu var 
alb, colorat ori humă) o puteti face fie 
cu bidineaua, fie ... 

7 .... cu un pulverizator specific ori 
cu cel al unui aspirator de praf. 

8. Dacă zUQrăviti cu vinarom sau 
aii material mal dens (cum sunt cele 
pentru G,alcio-vecchio), utilizati un 
trafalet. Intotdeauna, după uscarea 
primului strat, veti mai da un al doilea. 

Aparatul este compus din: 
1. un rezervor In care se introduce 

vopseaua sau solutia pentru stropit: 
2. un furtun de cauciuc sau material plas

tic:; 
3. o teava metalic;a terminata printr-un 

.,cap" cu vârf ascutit, prin care va fi proiectat 
(cu presiune) un jet subtire (pulverizaţ); 

4. o camera-rezervor de compnmare a 
aerului (metaJică sau din material plastic - un 
bidon); 

5. o piesa În forma de T din metal sau 
material plastic; 

6. o pompa de aer acţionata cu pidorul 
(ca aceea pentru umflat bărci sau saltele din 
cauciuc); ea poate fi in locuită cu un as~rator 
de praf conectat cu partea de evacuare a 
aerului. Acesta este util numai când sunt stro
pite supţafete mari (pereij, viţa de vie, pomi. 
brazde de legume ... ); • 

7. un robinet care permite inchiderea 
accesului aerului la rezervorul (1) prin teava 
interioară din dreapta; 

8. un capac filetat pentru turnarea solutiei 
În rezervor şi etanşarea ulterioara. a acestuia. 

La fiecare Îmbinare dintre furtunul flexibil 
şi tevile metalice sau din material plastic se 
vor fixa col iere metalice bine strânse cu şurub 
sau macar va fi facută o Înfăşurare cu două
trei spite de sârmă răsucite la capete. Piesa 
(3) poate fi înlocuită cu dispozitiui de stropit al 
unui aspirator de praf de model mai vechi. 

, 
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Imitator • radar 
.. Dr. ing. Andrei CIONTU 

Radarul sau radiolocatorul 

este un echipament 
radio electronic 

de emisie-recepţie în impulsuri, 

lucrând în domeniul 

microundelor, care serveşte la 

descoperirea obiectelor ce reflecta 

undele electromagnetice incidente 

şi la masurarea coordonatelor lor 

în spaţiul tridimensional. 

R 
NORD 

Fig. 1 

tp 

@ biectulreflectan!(llntaT)estecelmai adesea un avion (fig. 
1). Coordonatele ce se pot determina pentru o lintă sunt: 

O == distanta înclinată; se măsoarăJl8 ecranul unui indicator 
(tip A) prin timpul de propagare (Ip) al EM radar-lintă-radar (fig. 
.). on 

Evident, tp '" .r..!.! 

C 
C = 3.108 m/s viteza UEM \a luminiil; 
H = Înăltimea tintei (şi nu al itudinea ; 
d = distanta orizontală; 
/3 = unghiul de azimut; 
e = unghiul de Înăltare (elevatia) . 
Indicaforul de distantă tip A se aseamănă cu un osciloscop 

catadie existent În multe laboratoare şcolare de fizică. Pentru a 
imita modul de lucru al unui astfel de indicator, vom folosi un 
osciloscop În regimul cu baza de timp comandată extern 
(declanşată), Treouie să obtinem ca pe ecran Să apară atât 
Impulswile reflectate (fig. 2~Il.cât.şi zgomoţul (fig. ~,2) .. 

ImltatoruJ acestor doua tlpun de tenSIUni vanablle, semnal 
(s -1 ) Si zgomot (n = noise - 21 are schema-bloc din fig, 3, in care: 

MV = multivibrator ce imi ă sincronizatorul radarului care dă 

frecventa de repetare a impulsurilor, fr = 1.. ; T, 
MI = monostabil ce imită diverse distante O (prin mărimea 

pr0p.0rtionaIă, tp); 
M2 = monostabil ce imi tă durata impulsului de sondaj (şi 

reflectat), li; 
Gz = generator de zgomot alb (tensiune haotică cu spectru 

larg de frecventă): 
MxS = mixer de semnale (Circuit de Însumare a semnalului s 

şi zg.omotului n). 
Dscilqgramele (formele de tensiune\ impulsurilor generate cu 

schema din fig. 3 sunt prezentate În ig. 5. Pentru precizarea 
schemei de pnncipiu s-au ales următorii parametri de imitat: 

al DM = 300 km - distanta maximă (raza de acţiune a 
radarului): 

Rezultă perioada de repetare Tr şi, deci , frecventa de 
repetare, fr. 

c 
'" 2 . 3 . 105 

= 2 ms; 
3.10 8 

1 1 fr = - = -'-...... " 500 Hz. 
Tr 2 .10.3 

b) ti = I ilS - durata de impuls curent folosită la radare. 
~ezultă că emitătorul de mare p'utere al radarului, dUPă ce 

"lucrează" 1 ilS, se "odihneşte' (de fapt, Îşi reÎncarcă 
acumulatoarele de energie) 2 000 ilS (I) . Tocmai datorită acestui 
lucru este posibilă obtinerea (j"n impuls de vârf) unor puteri de 
emisie (Pi) foarte mari, de ordinul megawatilor. 

Puterea de emisie medie (Pm) este Însă mica: Pm = ~r Pi 

Pentru exemplul luat, dacă Pi = 2 MW, Pm = I kW. 

MV M1 M2 

Tr tp(D) ti(S) 

GZ MxS 

n 

./ Fig. 3 
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Schema de principiu din fig. 4 corespunde schemei-bloc 
din fig. 3. Alimentarea ei se face de la o sursa unica de + 12 V 
şi. deci, ·pentru alimentarea circuitelor integrate TIl s-a 
prevăzut un stabilizator corespunzător (Dl, TI). 

Multivibratorul MV este realizat cu trei porti NAND din Cll 
'" CDB400. Acesta generează impulsurile "meandre" din 
fig. 5,a. Avem: 

Tr = 2Al Cl1og3 = 2·20 ·fo3 ·100 .10-9 . 0,477 = 1,9 ms 
(!inând cont de erorile parametrilor componentelor, se 

poate considera aproximativ 2 ms cât s-a propus). 
Acest multivibrator, care imita sincronizatorul radarului, 

este de frecventă joasă (zeci, sute, mii de Hz), cu atât mai 
joasă cu cât raza de acţiune maximă a radarului (OM) se 
doreşte mai mare. 

Monostabilul realizat cu cii;: CD84121 imită diferitele 
distante la care s-ar putea afla ţinte retlectante (avioane) În 
cadrul zonei de actiune a radarului cu raza maximă OM. Acest 
monostabil este basculat de tranziţia jos-sus (frontul anterior al 
impulsurilor 5a) şi dă , la pinul6, forma de impulsuri 5b, la care: 

tp '" A2C2 In 2, de unde 
R2M '" tp,,/C2In2. 
Cum tpM = Tr '" 2 ms, daca alegem C2 '" 100 nF, obţinem: 
A2M = 2 . ,0-2/100 . 10-9 .0,69 = 28 kn. 
Pentru A2 se va alege un potenţiometru cu axul scos pe 

un panou şi având inscriptia "Aeglaj D". Valoarea lui va fi de 
27 ki1 sau 33 ki1 (valori standardizate). Tranzitia "sus-jos" a 
impulsurilor 5b comandă generalorul de impulsuri 
"receptionate de la tinle" realizat cu 
CI3 = CDB4121. Impulsurile la pinul6 trebuie să aibă durata ti 
= 1 I-IS fixată. 

Avem că: ti = R3C3 In 2. 
Alegând C3 = 150 pF, rezultă A3 = tilC3 In 2 = 

10-6/150 ' 10-12 . 0,69 = 9,66 kn. 
Se va lua A3 = 10 ki1. 
Pentru a imita pe ecranul unui osciloscop catodic 

imaginea radar a unui indicator de distantă tip A (fig. 2), pe 
lângă ultimele impulsuri generate (1) trebuie să existe şi 
zgomotul de fond (2), care Însoţeşte inevitabil impulsul 
reffectat de la ţintă, care este foarte slab şi care necesită 
amplificări foarte mari. 
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Pentru aceasta s-a realizat un generator de zgomot "alb·' 

!spectru larg) cu dioda Zenner D4 şi tranzistorul T2 
amplificator). După cum se ştie, dacă unei diode Zen ner i se 
asigură un curent invers de 0,6 la 6 mA (pentru stabilizare se 
recomandă 10 mA), aceasta se comportă "zgomotos". 
Zgomotul amplificat de T2 este dozat cu R5 = 1 ki1, nivelul la 
ieşire fiind de cca 1 V, iar spectrul de frecvenţă În jur de 
1 MHz. 

Pentru imitarea diverselor raporturi semnallzgomot (sin '" 
"signallnoise"), pe lângă dozarea tensiunii de zgomot (n), 
potenţiometrul R4 se poate doza şi nivelul semnalului (P), 
scăzându-1 de la nivelul TTL pe care-I are la pinul 6 (C13 '" 
CDB4121). 

Sumatorul celor două semnale (s şi n) este simplu, fiind 
un circuit SAU (colector) cu D2 şi D3 pe o sarcină comună. 
Semnalul de OUT se aplică pe intrarea Y a unui osciloscop, 
având posibilitatea ca baza de timp a acestuia să poată fi 
comandată de impulsurile 5 a. 



Proiect ... 
(IV) 

.. Ing. Aurelian MATEESCU 

@ eterminarea dimensiunilor 
incintat Pentru a putea detennina 
dimensiunile unei incinte Închise este 
necesară cunoaşterea unor para
metri tehnici ai wooferului utilizat: 

- fs = frecvenţa de rezonanţă a 
wooferului in aer liber; 

- Ots "" Q total al wooferului; 
- Vas = volumul de aer a cărui 

rezistentă acustică este egală cu 
cea a wooferului; 

- Xmax = deplasarea lineară 
maxima a Gonului difuzorului, 
exprimată În mm; 

- Sd :: suprafata radiantă 
efectivă a membranei, În mp; 

- Vd = volumul de aer dislocuit 
de membrană la deplasarea 
Xmax: Vd = Sd x Xmax (În mc). 

Parametrii' enumerati sunt 
furnizati de fabricant (de regulă 
ultimii trei) sau este necesară 
determinarea lor conform unei 
proceduri ce va fi descrisă Într-un 
capitol special. Desigur, nu sunt 
luate in calcul eventuale modificări 
făcute de fabricant ca şi efectul, de 
multe ori critic, pe care-I au: 

rezistenta de ieşire a 
amplificatorului; 

- rezistente le serie din reteaua 
de separare; 

- cablurile de legătură dintre 
incintă şi amplificator. 

Pentru a determina mărimea 
incintei se vor utiliza tabelele 3.2.-
3.11*) şi ecuatiile care permit 
determinarea lui a = raportul 
rezistentelor acustice şi a lui fc. 
Frecventa limită inferioară 13 se va 
lua din tabelul 3.11. 

Ecuatiile care determină 
parametrii incintei inchise sunt: 

a={Ole)., 
Ols 

fc=Otc.ls 

Ols rc-:---:-:c-

~ 1 2 - 2 + Li 2 - 2' 2+ 4 x fc 
13 = Otc Otc 1 

2 
Apoi, utilizând tabelele citate, 

se calculează: 

(Urmare din nr. trecut) 

Volumul incintei Vb = Vas 
a 

Punctul -3 dB 13 = ( ~: )xfc 

Frecventa de rezonantă a 
incintei 

le = ( :~ )xls 
Reamintim că: 
- incintele ~suspensie acusticăft 

au coeficientul a::: 3 - 10; 
- a < 3 - incintă tip panou infinit; 
- o frecvenţă fc mai mică sau 

egală cu 50 Hz este o valoare 
rezonabilă pentru o incintă închisă 
de mici dimensiuni (sau cum sunt 
denumite în limba engleză 
boakshelf = de pus pe raft). 

In practică, [a o producţie bine 
pusă la punct se obtin totuşi 
varia\ii mari ale parametrilor ca 
Ots, s sau Vas. Nu trebuie să vă 
alarmati sau să disperaţi: raportul 
fs/Qts şi produsul Vas x fs sunt 
relativ constante ca valoare şi ca 
atare rezultatele finale tind să fie 
constante. 

Trei alti parametn sunt 
importanti pentru evaluarea 
performanţelor unei incinte 
Inchise: eficie nţa de referintă 
(randamentul - no), puterea 
maximă pentru care difuzorul 
lucrează In domeniul linear fără 
distorsiuni apreciabile (Par) şi 
puterea de mtrare pentru care 
difuzorul produce Par, putere 
notată Per. 

Randamentul de referintă (no) 
este dependent de parametrII 
difuzorului şi nu de cei ai incinlei. 
Este exprimat sub formă de 
procent sau sub forma nivelului 
presiunii sonore (sound pressure 
level = SPL). Acest parametru 
este de ajutor În evaluarea 
efiqienlei difuzqarelor uti!izate În 
incmte e cu mal multe CăI, pentru 
stabilirea necesarului de atenuare 
atunci când valorile eficienţei 
difuzoare lor diferă. 

Randamentul (eficienţa) în aer 
liber poate fi determinat cu 
formula: K(f~. Vas) 

unde: 

no ::: -'-"::-_-'
Ols 

- K;; 9,64 x 10-ţO pentru Vas în litri 
9,64 x 10- pentru Vas În 

metri cubi 
2,70 x 10-8 pentru Vas În 

picioare cubice 

Din această ecuatie rezultă no 
sub formă de număr zecimal ce 
se transformă În: 
procent % '" no x 1 00 
SPL(1W/1m) dB -= 112 + 10 log10 no 

No poate varia de la 0,35% 
până la valori maxime de 1,5%. 

Pentru comparaţie, no pentru 
o incintă Închisă, fără material de 
amortizare În interior, poate fi 
calculat cu rel~ia: 

Kfc Vas Vb 
nofc 

Oec (Vas + Vb) 

Puterea acustică de ieşire, 
limitată de deplasarea 
membranei, notată Par, este 
puterea acustică maximă 
produsă de difuzor operând linear 
In interiorul benzii sale de lucru, 
fără distorsiuni apreciabile. 
Domeniul În care difuzorul 
lucrează linear este xmax

j 
dar, 

ţinând seama de re ativa 
Insensibilitate a urechii la 
distorsiuni le ce apar la frecvenţe 
joase se poate considera o 
extindere a domeniului de lucru la 
Xmax + 15%. Par poate fi 
calculat, În regim slnusoidal 
RMS, cu formula: 4 2 

Par{ew) = Kp· 1, ·Vrl 
unde Kp este o constal'ltă de 
~utere care variază cu valorile lui 
Qtc după cum urmează: 

Qtc Kp 
----- -------------- ------------

0.500 0.06 
0,577 0.15 
0.707 0.39 
0,800 0,57 
0,900 0.75 
1.000 0.84 
1,100 0,85 
1,200 0.84 
1.500 0.71 

-------------------------------
Volumul de aer dislocat de 

membrana difuzorului Între 
limitele sale de deplasare, 
exprimat În metri cubi, este: 

Vd = Sd x X max, unde: 
Sd este suprafata efect i vă a 
membranei difuzorului care 
radiază şi este calculată luând ca 
diametru al difuzorului diametrul 
efectiv al membranei plus 1/3 din 
riia de suspensie, la ambele 
capete de măsură. 

Ca referintă, pentru dia
metre\e uzuale ale wooferelor, 
exprimate În ţoli, se dau valorile 
lui Sd (În metri pătraţi): 

Diametru(1 

5 
7 
8 

10 
12 
15 

Sd (m.p.) 

0.0089 
0.0158 
0.0215 
0.0330 
0.0450 
0.0855 
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Par(cw) ne face o idee privind 
relaţia dintre puterea acusti că 
maxima şi variatia cores
punzătoare a lui Olc. Puterea 
maximă pe care incinta o poate 
prelua (maximum hand ling power) 
corespunde valorii Qle = 1,1 şi 
descreşte o dală cu descreşterea 
valorilor lui Ole. 

Valoarea frecventei pentru 
care apare X max este situată sub 
valoarea lui 13 pentru valori ale lui 
Ole mai mici de 1,1. Având in 
vedere că majoritatea materialului 
sonor reprodus se află pesle 
valoarea lui 13, cel mai practic este 
să luăm valoarea maxima pentru 
Par, astfel că 

Par(p) = 0,85 ~ x vl 
iar presiunea acusl1că maximă 
esle 
SPL 1 W 1 m = 112 + I0910Par (p) 

Puterea electrică maximă 
necesară pentru a produce Par 
este: 

Per = Par(cw)/nO, unde: 
cele două puteri sunt exprimate În 
waţi, iar randamentul nO este 
exprimat zecimal. Per se va 
compara cu puterea maximă pe 
care o suportă difuzorul in limitele 
siguranţei termic.e, limite stabilite 
de producător. In cazul in care 
limitele termice sunt strânse, se 
recomandă prudentă, pentru a nu 
se distruge difuzorul. 

Atunci când se calculează 
volumul total al incintei, acesta se 
va stabili mai mare având in 
vedere că trebuie să se 
compenseze o serie de elemente 
care reduc volumul calculat: 

- spatiul ocupat de difuzoarele 
de medie şi inalte; 

- volumul ocupat de magnetul 
şi şasiul wooferului; 

- materialul de amortizare 
(care reprez i ntă circa 10% din 
volumul incintei); 

- reţeaua de separare; 
- materialele solide de amorti-

zare (cu saci de rigidizare, bride, 
pâslă etc.). 

Frecvenţa de tăiere minimă. 
Se consideră ca o axiomă că, 
pentru incinte inchise, frecventa 
de tăiere min i mă scade o dată cu 
creşterea volumului incintei. Acest 
fapt este valabil numai pentru 
valori ale lui Qtc mai mari sau 
egale cu 0,707. Pentru valori mai 
mici ale lui Otc, creşterea 
volumului incintei produce o 
creştere a frecventei de tăiere. 

Modificări dinamice ale 
răspunsului in frecventă . Calculul 
parametrilor Par şi Per poate crea 
o imagine asupra functionării 
difuzorului şi asupra excursiei 
maxime a echipaj ului mobil. dar 
nu dă informatii asupra 
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schimbărilor care apar În regim 
dinamic, atunci când temperatura 
de functionare creşte o dată cu 
creşterea puterii aplicate la 
bornele difuzorului. In cazul 
aplicării metodelor de calcul Thiele
Small pentru dimensionarea unei 
incinte Închise sau bassreflex, 
difuzorul va comporta răSpunsul 
calculat numai in cazul aplicării 
unui semnal de intrare mic. 
Difuzorul se va comporta conform 
calculelor şi tabelelor la o putere 
de intrare de 1 W, dar, o dată cu 
creşterea puterii aplicate la borne 
şi cu creşterea temperat urii 
bobinei, caracteristicile ansam
blului difuzor - inci ntă se vor 
modifica. 

Difuzoarele functionează, in 
mod normal, Într-un domeniu de 
temperaturi situate intre 
temperatura camerei (circa 25 
grade Celsius) şi 250 grade 
Celsius, temperatura la care apar 
deja defecte datorate cedării 
adezivi lor utilizaţi. Creşterea 
temperaturii bobinei produce o 
creştere a rezistentei ŞI ca atare o 
scădere a amortizării totale a 
difuzorului. Atunci când se face 
proiectarea incintei fără utilizarea 
calculatorului şi a unui program 
specializat, se va prefera 
considerarea unui coeficient O 
mai mic, atunci când ceilalţi 
parametri o permit. O serie de 
rezolvări industriale de succes au 
valori reduse ale lui Otc, de până 
la 0,5, pentru semnale de intrare 
mici. 

Folosirea materialului de 
amortizare. Cele prezentate până 
acum se referă la o incintă goală 
sau, cel mult, la o incintă care are 
montat pe pereţi un strat de vată 
de sticlă de maximum 1" grosime, 
având ca scop amortizarea 
undelor stationare. Oricum, În 
realitate, din calcule oricât de 
laborioase şi folosind cele mai 
evoluate programe de simulare şi 
proiectare, nu se oblin chiar 
rezultatele dorite, din care motiv 
utilizarea materialelor de amor
tizare poate fi considerată o 
adevărată artă , care permite 
modificarea răspunsului incintei şi 
obtinerea unor parametri care nu 
pot fi oblinutl pe altă cale. 
Totodată, pe lângă avanta/'UI 
evident al suprimării reflexii or 
interne, care pot produce coloratii 
puternice ale sunetului, intro
ducerea materialului fonoabsor
bant are următoarele efecte 
asupra parametrilor incintei: 

1. Creşterea rezistentei pneu
matice 

Utilizarea ca material fono
absorbant a unui material cu 

densitate mică şi căldură specifică 
mare, cum sunt fibrele de sticlă, 
Dacron sau lâna cu fir lung, poate 
produce o creştere a rezistentei 
pneumatice Cab, ceea ce este 
echivalent cu creşterea volumului 
incintei pâl'J.ă la o valoare teoretică 
de 40%. In practică, creşterea 
volumului echivalent cu 15-25% 
este uşor de realizat. 

2. Creşterea eficientei 
Creşterea eficieniei poate 

ajunge la o valoare de până [a 
15% dacă se face o selectie 
adecvată a materialului utilizat, a 
cantitătii utilizate şi a locului În 
care este plasat În incintă. 

3. Modificarea masei În 
mişcare a sistemului 

Fenomenul estş relationat de 
restrictia mişcării curentulu i de aer 
din imediata vecinătate a spatelui 
difuzorului. Fenomenul conduce la 
o scădere a eficientei , dar 
mărimea acestei scăderi este mai 
mică decât creşterea eficientei 
cauzată de acelaşi material 
fonoabsorbant. Cum orice 
scădere a eficientei nu este de 
dorit, sunt aplicabile două tehnici 
care pot limita acest fenomen: 

- prima, utilizată În incintele 
Advent, constă În utilizarea unui 
cu sac de rigidizare ch iar in 
spatele difuzorului, depărtând 
materialul de amortizare de 
spatele difuzorului; 

- a doua metodă constă În 
utilizarea unui coşulet de material 
ft>noabsorbant cu densitate mică 
montat În spatele difuzorului , ca 
un tampon Între materialul cu 
densitate mai mare şi difuzor. 

4. Modificarea pierderilor prin 
amortizare 

Utilizarea unUI material 
fonoabsorbant relativ dens şi 
aşezat În spatele difuzorului 
conduce la cre,.şterea pierderilor 
prin frecare. In literatura de 
specialitate sunt sugerate 
cantitătile şi calităţile materialului 
utilizabil În scopul modif icării 
rezistentei pneumatice din 
adiabatic in izotermic, dar fără 
date foarte precise, chiar pentru 
materialul cel mai comun: fibra de 
sticlă. Efectele utilizării fibrelor de 
sticlă ca material fonoabsorbant 
se pot determina cu programele 
de simulare pe calculator. dar 
rezultatele practice se pot 
determina numai prin audiiie , cand 
se pot face şi corecturile. Tot 
literatura de specialitate arată că 
rezultatele finale pot varia foarte 
mult de datele obtinute cu cele 
mai bune pro~rame, iar audiţiile 
nu pot fi inlocUlte. 

(Continuare În numarul viiror) 
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Pentru a reCep\iOna banda de 50-
52 MHz, se poale olosi un convertor 
simplu realizal cu circuitul S042P sau 
UL 1 042 (fig. 1). Dacă se foloseşte un 
cristal de 26 MHz, banda esle 
translatată În domeniul 24-26 MHz. 
Dacă cristalul are freCvenja de 22 
MHz, banda de 6 m se Irans atează În 
28-30 MHz, Bobinele se realizează ca 
În figura 2. Bobina L 1 are nI = 3 spire, 

., ,~. 

I 
I , , 

12 10 ., 

.. . 

l2 are n2 = 3 spire, L3 are n3 = 9 
spire, L4 are n4 = 15 spire, iar L5 are 
n5 = 3 spire. Bobina de induclantă L3 
se realizează cu conductor CuEm de 
0,5 mm, iar toale celelalte cu CuEm 
de 0,2-0,3 mm .• Diametrul carcasei 
este de 8 mm. In figurile 3 şi 4 se 
prezintă cablajul şi dispunerea 
componentelor. 

După ,Radiotechnika" 

de 
a acumu r 

Un circuit simplu ce permite incărcarea 
acumulatoarelor din echipamentele portabile 
de mică putere se prezintă În figura 1. 

Valorile componentelor au fost alese În 
acest caz pentru a putea Încărca bateria din 
VXl R, care, după cum se cunoaşte, este un 
acumulator cu hliu de 3,6 V şi 0,7 Ah. Acesta 
se poate încărca la o tensiune maximă de 6,2 
V ŞI un curent de 0,6 A, incărcarea durând cea 
1,16 ore . Limitarea curentului se realizează 
J;lrin R 1, care va avea puterea de 2 W. 
Alimentarea se face cu cea 12 V, deci se 
poate lolosi bateria unui automobil. 

Cablajul (28 x 72 mm) şi dispunerea 
componentelor sunt redate În figurile 2 a şi 2 b. 

După .Funkamateur" 

o 
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Aparatul permite măsurarea condensatoarelor electrolitice 
În domeniul , . t O 000 IlF in patru subgame. Componenta 
principală esle ,generatorui de curent constant realizat cu T5, 
prin care se I ncarcă condensatoarele de măsurat (Cx). 
Tranzistorul T 4, ce descarcă aceste condensatoare, esle 
comandat de impulsurile generale de oscilatorul realizat cu 
Tl ·T2. Frecventa acestora esle de 2·3 Hz. Se cunoaşte că 
tensiunea pe un condensater incarcat cu un curent I este: 
ue = I tiC, deci are o variatie liniară. Descărcarea se va 
produce foarte rapid prin T4. Tensiunea pe Cx este urmărită 
de lriggerul realizat cu T6-T8. 
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EVISTA REVISTELO 

.. Pl esle pre~ţut cu ~ scală gradată \' -101 ce va permite 
CItirea capacităţII In funcţie de sUOgama a easă. 

Daca Cx este mare tensiunea pe acesta va fi insuficienta 
pentru a-I deschide pe te. Deci T7 este deschis, iar T8 blocat 
şi LED-ul nu lumineaza. 

Daca Cx este mic, fenomenele sunt exact inverse: Te şi 
T8 deschise, TI blocat, iar LED-ul aprins aproape continuu. 

Prin aqionarea lui Pl se realizeaza conditia de echilibru in 
care LED-ul pâlpâie, moment in care se poate apreda 
valoarea lui Cx. 

Dupa .Radioelektronik· 

~ 
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Schema de principiu este 
clasica. Consumul este de cca 10-
12 mA/12 V in repaus şi maximum 
30 mA când este conectat şi 
monitorul audio. Frecventa 
acestuia este de cea 800 Hz. 

putere VN10 suporta pâna la 500 
mA la tensiuni de 60 V. EI poate 
comanda direct un Tx sau un releu 
electromagnetic ales 
corespunzator. Difuzorul folosit are 
68ohmi. 

... Pagini realizate de 

Ing. Vasile CIOBĂNIŢĂ 

Tranzistorul MOSFET de Dupa .Practical Wireles' 
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Pentru depanarea 

Ivideoma, neto,sc01lUlui VTtt 0, 

schema electrică a 

larr,plif"cat,orului video (fig. 1). 

'reze"tatensiunilor de 

lol,ari;''''einlesneşte verificarea 

Ire,gin1Urilor de functionare a 

Ifi"carui element sau etaj. 

Aşa-numitul SSG 

ene"!lorul semnalelor de 

Isi"cr'oni""e) este prezentat in 

2. Impulsurile de la acest 

Ige,nerator sunt destinate să 

Icom,mdle baleiajul camerei În 

Iraport cu capetele magnetice, 

Iceea ce permite Întoarcerea În 

lon,ce punct al imaginii. 

Comanda şi sincronizarea 

Ise,rv"m,ot()(uIUi se fac prin 

I schemei electrice din 

Ifigura3 (pag. 20) . 
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LUMEA CALCULATOARELOR ------------------~---------------------------. 

Lumea 
I 

(hacking, 

Virusul este un program 

.. Ing. Nicolae 

independent, care se autoreproduce. EI 
poate fi ataşat la alt program, producând 
coruperi de date sau scăderea 

performanţelor sistemului prin utilizarea 
resurselor acestuia (memoria, spaţiul de 
pe hard disk etc.). Se răspândeşte prin 
autoreproducere sau prin ataşarea la un 
alt program sau fişier. E-mail: sfetcu @email.com http://desk-top.hypermart.net 

VIEIITTlEIIe (.worm") este un program 
care se reproduce pe sine Însuşi la 
nesfârşit. ocupând din ce În ce mai multe 
resurse şi scazând performan\ele 
calculatorului. 

L a noi in ţară sunt destul de multe 
aplicapi româneş~ apreciate. astfel încât au 
apărut şi pe Internet În sectiuni de .appz" 
(aplicaPi .sparte') ale unor anen (este 
vorba În special de dicţionare 
romântenglez, legislatie şi programe de 
contabi litate), Pe Intemet există o zonă in 
care nu se poate deose~ activitatea 
hackerilor de cea a crackerilor, intnJcât şi 
unii, ş i ceila~i urmăresc În special 
descoperiţea unor parole (respectw, "serial 
number") de acces În unele seNere, 
respectiv pr~rame. 

Şi, in sfarşit, phreaksIi - o categorie 
mai puţin 'cunoscută de noi, dar nu mai 
putin speciallşti În domeniullorde activitate: 
penetrarea sau atarul asupra reţelelor de 
leteromunicatii, fie ele cu fir sau făra (cazul 
telefoniei moble). Aceştia reprezintă. in 
lările În care acţionează, 00 mai mare 
coşmar al operatorilor nationali de 
Ieleromunicatii. 

Pentru a-şi atinge scopul. aceştia 
folosesc aşa-numitele "cuti i" (,box"), 
montaje electronice cu ajutorul cărora se 
emit sau se anulează anumite impulsuri 
electronice care permit activitatea de 
phreaking (utilizarea liniilor de 
telecomunicatii evitând plata aferentă 
servicii lor respective sau atacuri 
deliberate asupra acestor reţele). Cele 
mai cunoscute ,cutii" sunt cele albastre 
(efectueaza comutări de convorbiri Între 
diverse centrale, astfel Încât plata totală 
să fie mai mică. decât În cazul unei 
convorbiri directe, cele negre (centrala 
telefonică nu "simte" convorbirea 
respectivă), roşii (In cazul unor convorbiri 
de la telefoane publice, simulând 
impulsurile declanşate de căderea 
monedelor), purpurii (toate convorbirile, 
indiferent că. sunt locale, interurbane sau 
internationale, vor fi considerate 
convorbiri locale) etc. 

Ce legătură au aceştia cu hackerii şi 
crackerii? Simplu: unii au nevoie de 
acces gratuit la reţeaua telefonică pentru 
a sta cât mai mult pe Internet. dacă se 
poate şi fără să se ştie pe unde au 
accesat reţeaua Internet, iar ceilatţi au 
nevoie de calculator şi de Internet pentru 
a-şi dezvolta apl ica~ile specifice şi pentru 
a comunica Între ei (deşi phreakerii au şi 
posibilitatea de a organiza adevărate 
conferi nţe prin reţeaua telefonică, prin 
obţinerea· pe căi ilegale· a controlului 
asupra retelelor respective). Legăturile 
sunt de fapt mult mai complexe, dar nu 
pot fi tratate În detaliu În acest articol. 

Atât hackerii cât şi crackerii şi 
phreakerii sunt ajutaţi mult sau au 
neapărată nevoie de informaţi i pe care nu 
le pot obtine numai cu ajutorul tehnicii. Şi 
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(Urmare din numarul trecut) 

atunci intervine . ingineria socială" 
(,,social engineeringj. 

Ingineria socială este cons i derată 
drept o tehnică ce exploateaZă 
slăb i ciunile umane pentru a obţine 
informaiji despre securitatea unor reţele 
(parole, chei de acces etc.) . Modalitatea 
principală de acţiune este prin telefon, 
folosindu-se schimbătoare erectronice de 
voce, cel care sună susiinând că este un 
anumit client care a pierdut parola sau 
cheia de acces şi are nevoie urgentă de 
ea. Informaţiile obţinute astfel se combină 
cu cele obţinute prin poşta clasică 
(.,suntem de la firma X, efectuăm un 
sondaj de opinie privind ... , vă rugăm să 
completa~ formularul anexat pe care îl 
veij remite la O.P.Y, C.P.z; veţi primi, drept 
mulţumiri pentru ajutorul acordat, un 
tricou cu numele firmei noastrel şi prin 
Internet, rezultând o imagine cât se poate 
de exactă asupra posibi lităţilor de acţiune 
şi a vulnerabilităijlor reţel ei respective. 

Toate acestea poate că nu ar fi aşa 
de rău interpretate in cazul unor 
persoane izolate sau chiar grupuri fără un 
scop contrar anumitor interese de grup 
(economice, politice, sociale, de spionaj) 
dacă s-ar acţiona ca În sport, doar pentru 
competitie, sau pentru perfecţionarea 
anumitor tehnici folosite ulterior În scopuri 
,curate". Din păcate, mai există şi aşa
numitii anarhişti sau "evil-genius", care 
folosesc cunoştinţele acumulate În 
SCOQuri pur distructive. 

In încheiere vă prezint pe scurt 
principalele tipuri de atacuri folosite pe 
Internet. 

Calul traian ("Trojan horse") este o 
aplicaţie folosită de expeditor ca să 
ruleze În calculatorul ,victimei" un 
program cu care aceasta nu ar fi de 
acord, dacă ar şti. EI se .ascunde" 
Într-un alt program atractiv Uoc, utilitar 
etc.) pe care "victima" Îl descarcă de pe 
Internet şi care se instalează în 
calcu lator simultan cu instalarea 
celuilalt program. Rulează apoi in 
background, executând comenzile 
prestabilite ale expeditorului sau cele 
pe care i le comanda acesta on-line, 
inclusiv transferul de date din 
calculatorul victimei Într-un alt loc pe 
Internet. 

Bomba logică se declanşează 
numai În anumite condiţii specifice, 
putând şterge (de exemplu) fi şierel e din 
calculator la o anumită dată prestabi lită. 
Spre deosebire de virus, bomba logică. 

nu se autoreproduce. 
Sufocarea (nu am gasrt o traducere 

mai adecvată pentru ,.flash crowds') 
constă În determinarea ,căde rii" unui 
server din cauza unui aflux prea mare de 
vizrtatori sau mesaje, care poate fi real 
sau simulat. 

Buruiana ("weed') este un program 
(sau orice altceva din sistem) care 
foloseşte resursele calculatorului in mod 
inutil, acumulându-Ie În timp. in cazul 
unui număr mare de astfel de ..buruieni", 
performanţele pot scădea considerabil. 

Utilizatorul de gratuitati ("Ireeloader") 
este un program care fol oseşte resursele 
unui sistem sau server oferite În mod 
gratuit pentru a accede la alte resurse, 
care, În mod normal, ar trebui să fie 
pl ătite. 

Olandezul zburător este un 
Ireeloader care Încearcă să reziste un 
timp indefinit fără a plăti resursele 
utilizate, trecând din server În server, pe 
care le părăseşte Înainte de a fi detectat. 

Natangul (,,zombie") este similar 
olandezului zburător; este un program 
care, dupa Închiderea aplicatiei, continuă 
să "mănânce" resursele sistemului. 

Şi ar mai fi Încă multe de spus aici, 
despre această "junglă" a reţelelor 
informatice, care, ca şi cartierele 
mărginaşe ale marilor oraşe, te sperie 
atunci când o priveşti de la distanţă, dar, 
dacă te apropii suficient de mult de ea, 
descoperi că acolo nu este nici mai bine, 
nici mai rău ca În alte locuri; cu o singură 
deosebire: toţi cei care se Învâl1esc prin 
acea zonă au o anumită intensitate 
minimă a trăirilor, Întrucât, spre 
deosebire de lumea reală, de aici, când 
intervin banalitatea şi plictisul, poţi evada 
printr-un simplu CLfCKI pe bufonul 
mousului! 

REDACTIEI • 
Precizăm că opiniile expuse În cele două părti ale 

materialului apaţţi!1 autorului şi nu reprezintă punctul de 
vedere al redacţieI. 
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Proiectarea unui sistem de deplasare a cartuşului 

.. Dr. ing. Iosif CURITA 

(1) 
Ing. Valeriu Dan MINC'IU 

Metoda de proiectare prezentată şi uti
!izmă în cazul sistemului de deplasare a 

cartuşului de tipărire, component al 

imprimantei cu jet de cerneală, poate fi 
apl i cată în forma respectivă sau adaptată 

cerintelor în situatiile fortuite ivite în 

exploatarea dispozitivelor periferice. 
Factorul determinant al expunerii în 

detaliu a acestui concept rezidă în dorinţa 
de a se pune la îndemâna utilizatorilor 

. ." . - . -' competenti ŞI lntrepnnzaton cal 
argumentate tehnica-ştiinţific de a ieşi 

din impas, cu atât mai mult cu cât soluţi i 

similare nu sunt tratate în 
literatura de specialitate. 

1. Introducere 

Subansamblu deosebit de important al imprimantei, 
cartuşul de tipMre [1 ,2}- de exemplu modelul Speed JET 
200 (fig. 1) • este o cutie cu o parte frontală, capul, şi un 
profil corespunzător posibilitătii de inte rschimba re , 
posedând 50 de canale şi duze necesare operatiunii de 
tipărire şi un circuit electric incluzând 50 de microrezis
toare, În care este prevăzut un rezervor cu cerneală 
lichidă. Acesta din urmă contine un element din material 
spongios (fig. 2) care se Îmbibă cu fluidul respectiv, pe care 
ÎI cedează, treptat, În timpul procesului tehnologic. 
Cerneala este condusă la duze prin canalele realizate 
Într-un strat de răşină, afectat minirezistoarelor, În scopul 
izolării electrice. 

Canalele pentru cerneală şi duzele aferente sunt prac
ticate Într-un complex de mai multe straturi dintr-un aliaj de 
Ni şi Au (fig. 3), cu o anumita structură, aplicate pe plăcI de 
siliciu. Minirezistoarele sunt direcţionate spre duze şi 
ataşate electric la contactele exterioare ale capului. 

Cartuşul de tiparire este montat pe un dispozitiv mobil, 

... 
Figurile care nu apa' 1n 

aceste paginI. da' sunt 
, amintito In t • • t.Of aparea 1n 
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aşa-zisul car, servindu-i la llJişcarea de translatie carac
teristică În ambele sensuri. In acest scop, carul posedă 
un ghidaj rectiliniu prin alunecare (fig. 4). 

Sistemul de deplasare al carului, care serveşte 
amplasării cartuşului de tipărire după necesitate, este, În 
principiu, o transmisie pe bază de aderenţă de o con
ceptie construcliv.!J şi funcfional.!J adaptată cerintelor (fi9. 
5), la care mişcarea se comunica Între componentele rotl 
toare prin intermediul elementului de t racţiune de natură 
flexibilă - firul (fn acest caz, şnurul din po/iamid.!J). 

La o ast/el de transmisie, partea principală o 
reprezintă elementul de tracţiune, iar ralele şi celelalte 
elemente rotitoare complementare, tamburul şi angrena
jul cu roti dintate cilindrice cu dinti drepti sunt numai părţi 
auxiliare, dar necesare. De mentionat că, datorită minia
turizării, În conditiile utilizării rationale a spatiului interior 
al imprimantei, tamburul3 şi roata dinţată condusă 2 con
stituie corp comun (fig. 6, a, b). Firul Înfăşoară ralele şi 
tamburul, deci nu este fixat de acestea, 

2, Schema clnematică a sistemului de deplasare a 
carului 

Aceasta (fig. 7) s-a conceput in ideea miniaturizării pe 
cât posibil a sistemului, spre a se putea beneficia În mod 
rational de spatiul interior disponibil al imprimantei şi, 
totodată, de a nu se Împiedica buna desfăşurare a 
functionării celorlalte subansambluri. 

Comparativ cu parametrii cinematici aferenti mişcării 
uniforme a carului la diversele modele existente, În acest 
caz s-a adoptat viteza liniara de avans vc '" 240 [mm/s], 
aceeaşi cu viteza periferica a firului transmisiei mecanice. 
Pe baza acesteia se poate determina turatia nominală a 
motorului pas cu pas, ales pentru acţionarea sistemului 
de deplasare. 

De mentionat că, in calculele de proiectare 
desfăşurate În continuare, se neglijeaZă, datorită ponderii 
lor insignifiante, efectele fenomenelor următoare: 

- încovoierea firul~i peste rolele. presoare 7 şi 8: . 
- frecarea dintre ghslera de secţiune rotundă ŞI ghlda-

jul Rracticat în corpul carului, realizat cu joc (vezi fig. 4). 
In vederea atenuării la maximum a frecării glisierei În 

locaş, se efectuează lubrifierea din fabricatie cu ulei sili
conic, operatie care se repetă după necesitate. 

3, Parametrii clnematici al componentelor transmisiei 
mecanice 

Aolele 4 şi 5 (vezi fig. 7) adoptându-se identice ca 
formă, material (nemetalic) şi dimensiuni, vitezele lor pe
riferice rezultă conform schemei cinematice, şi anume: 
v4 '" v5 '" ve. '" 240 {mmls]. 

DiametrUl de calcul al rolelor respective, adică diametrul 
cercului care trece prin centrul de masă al firului aşezat corect 
În şantul practicat În rolă , se atege - În ipoteza În care nu 

6 
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exista limitări din punct de vedere con
structiv - cât mai mic. Astfel s-a stabilit 
Dc4 = DeS = De = 14 [mm]. 

Raportul de transmitere pentru 
ramura 4-5 se calculează cu ajutorul 
relatiei [3]. 

Î45 '" n4"5 = Dd1Dc{1-r.}) '" 1 ,01, 
unde ~ este coefic ientul de alunecare 
elastică al elementului de tractiune În 
renura rolei (fig. 8), care În acest caz se 
apreciază la 1% (e = 0,01). 

Turali~e ralelor 4 şi 5 vor avea va
loarea 
n4 ="5 = 6Ov,J(l'tDc) = ~O- 240/(1t'14)"" 

'" 3~7,4 [roVmln] . 
Raportul de trasmilere pentru ramu

ra 3-4 devine 
i3,4 " n3/n 4 " Dc4/(Dc3(I-tl]", 

= 14) [16(1-0,01 l] '" 0,88, 
In care diametrul tamburului 3 ş-a 

adoptat. prin analogie cu cazuri le exis
tente, de Dc3 = 16 [mm]. 

Astfel se poate determina turaţia 
tamburului n3, adică: 

ll:3 = i:3 4-~ = 0.88 . 327,40 =2ffi. 11 
" [rat/mln]. 

Continuare În num~rul viitor 
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CRONICA NOU~ 
TEHNOLOGIE HEWLETT - PACKARD 

IA 64 
Este bine cunoscut efortul depus În ultimii an i de către companii le INTEL 

ş i HP pentru dezvoltarea unui nou tip de tehnologie de realizare a micro
procesoarelor: EPIC (Explicitly Parallellnstruction "Gomputing). In acest an. 
HP realizează primul sistem (server) construit cu noul procesor ITANIUM. 
HP este singura companie care va oferi În viitor sisteme ce vor asigura com
patibilitateala nivel binar a aplicatiilor ş i a sistemelor de operare Microsoft 
Windows. HP-UX şi şi LINUX. 

SERVERE 
Anul 2000 reprezintă pentru HP prileju l de a lansa pe piata Întreaga 

gama de noi sisteme de calcu l din clasa serverelor EAISC. Începând cu SIS
teme biprocesor până la sisteme având mai mult de 40 de procesoare. 
Puterea de calcul a acestor sisteme va creşte semn ificativ. HP ÎŞI va Îndepli
ni În acest fe l promisiunea de a dubla puterea de calcul a sistemelor sale În 
fiecare an. 

STAŢII GRAFICE 
In cursul anulu i trecut. HP a recuperat poziţii importante În domeniul 

aplicatiilor tehnice. Sistemele 85000 (sistem biprocesor. câstigător al unor 
importante premii) şi sistemu l C3000 au de..venit cele mai căutate platforme 
de către producătorii de aplicatii tehnice. In acest moment aproape toate 
apl icatiile tehnice sunt disfonibile şi pe platforme HP. De asemenea.HP este 
În acest moment prezen şi În domeniul aplicatiilor de animatie. In acest 
moment, HP este singurul prodUCător de pe piată care oferă statii grafice cu 
sistem de operare Microsoft Windows NT care au interfete grafice identice 
(ca arhitectură şi performantă) cu cele de pe platformele UNIX. 

E-PC 
E-PC este un calculator personal care oferă beneficiile unui echipament 

utilitar (simplitate. fiabilitate şi transparentă). E-PC este conceput pentru 
institutii mari şi clienti cu activităti dedicate. E-PC va fi compatibil cu toate 
versiunile recente ale sistemului de operare Microsoft Windows şi nu va 
inlocui PC-urile traditionale. 

-
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.. Ing. Mihai-George CODÂRNAI 

Montajul propus alăturat reprezintă 
un amplificator de medie putere foarte simplu. 
El este 'echipat, aşa cum se observă, cu numai 
patru tranzistoare, dintre care două - şi anume 

cele de ieşire - sunt de tip MOS de putere. 
Structura schemei este, oarecum, "clasică", cu 

un tranzistor ce funcţionează 
ca amplificator în tensiune (TI), un al doilea 

tranzistor, T2, lucrează ca generator de curent 
constant, iar ultimele două, T3 şi T4, sunt uti

lizate ca repetoare -de tensiune şi finale de atac al sarcinii. In 
ansamblu, finalul audio este 

un amplificator inversor a cârui valoare a ampli
ficării maxime în tensiune 

Au este dată de relaţia aproximativă: 

Au ", - R2/R1 
Cuplajul dintre etajele constituente este 

galvanic, singurele cuplaje 
capacitive fiind cele de la intrare 

şi de la ieşirea spre sarcină. 

mtajul de amplificare În tensi
une este format din tranzistorul 
T1 În conexiune "emitor comun" 
cu o reacţie locală de tip serie În 
curent continuu pe emitorul său . 
Pentru obţinerea unui maximum 
de amplificare (in buclă deschisă) 
În curent alternativ, emitorul 
acestui tranzistor este cuplat la 
masă prin ilJtermediul conden
satorului C3. In vederea reducerii 
riscului de autooscilaţie a intregu
lui final, banda de trecere a 
primului etaj este redusă cu aju
lorul condensatorului C2 de 47 
pF, şi aceasta se Întinde Între 
limitele aRroximative de 15 Hz şi 
50 kHz. In ansamblu, etajul de 
intrare mai are două reacţii nega
tive, atât În curent continuu cât şi 
În curent alternativ. Una este con
s tituită de rezistenţa totală a 

grupării serie rezistor semireglabil 
PSRl şi R4, divizată prin R3 (în 
curent continuu), iar cealaltă prin 
R2 şi Rl (În curent alternativ). 
Ambele reţele de reacţie sunt de 
tip paralel la ieşire paralel pe 
intrare şi efectele lor se 
întrepătrund uşor in domeniul de 
curent continuu. Gruparea PSR1, 
R3, R4 (R4//R2) asigură, în 
acelaşi timp, şi stabilirea punctu
lui static de funcţionare (În tensi
une) a întregului amplificator. Prin 
ajustarea rezistorului semireglabil 
PSRl se fixează potentialul 
comun al rezistenţelor R9 şi R10 
la jumătate din cel de alimentare 
generală . 

Etajul generator de curent 
constant este compus din 
tranzistorul T2, rezistoarele R7 
şi R8 şi diodele D1 şi D2. 
Practic, curentul de repaus al 

amplificatorului de intrare este 
determinat de relatia: 

ICŢl = ICŢ2 = U D2/R8, 
unde ICŢl şi ICT2 sunt curenţii de 
colector ai tranzistoarelor TI, 
respectiv T2, iar U02 este 
căderea de tensiune pe dioda de 
referinţă În direct D2, de tip 
DRD1. Dioda Dl compensează, 
practic, total variatiile cu tempe
ratura ale curentului prin 12. 
Valoarea relativ mare a curentu
lui prin etajul amplificator este 
dictată de necesitatea coman
dării rapide a tranzistoarelor 
MOS de putere din ieşirea mon
tajului. Deşi În curent continuu 
sau la frecvente joase (mai pre
cis, la variatii lente ale semnalului 
de intrare) tranzistoarele MOS nu 
necesită comandă decât În tensi
une, nu acelaşi lucru se poate 
spune la semnale de frecvenţă 
relativ ridicată 1'0-15 kHz} sau 
variatii rapide a e semnalului de 
intrare. Valoarea mare a capa
cităţii echivalente la intrările grilă
sursă ale tranzistoarelor MOS de 
putere impune ca etajul de atac 
să fie străbătut de un curent de 
repaus relativ important, 
20-25 mA sau chiar mai mult in 
unele cazuri (în comparaţie cu un 
etaj similar cu tranzistoare bipo
lare, unde curentul de repaus nu 
depăşeşte câ1iva miliamperi). Din 
acest motiv, tranzistoarele alese 
pentru etajul amplificator şi cel 
generator de curent constant 
sunt de medie putere, respectiv 
BD139 şi B0140. 

Etajul de ieşire propriu-zis 
este construit pe o structură 
complementară de tranzistoare 
MOS de putere. Acesta are 
două particularităti. 

Pnma particularitate constă 
in comanda celor două tranzis
toare finale prin intermediul unei 
diode de tensiune de referintă. 
"Circuitul integrat" TL431 asi
gură, pe lângă o foarte bună sta
bilitate În timp şi cu temperatura 
ambiantă, o rezistenţă dinamică 
redusă (în jurul a 0,20:) în curent 
alternativ, caracteristică ideală 
pentru a reprezenta, practic, un 
scurtcircuit la frecventele de 
lucru Între colectorul tranzistor\..!
lui T1 şi grila tranzistorului T4. In 
acelaşi timp, prin reglajul 
poteniiometrului semireglabil 
PSR2, se fixează şi curentul de 
repaus prin tranzistoarele T3 ş i 
T4, curent ce nu va depăşi 5 mA. 

Cea de-a doua particularitate 
constă În eliminarea rezis
toarelor de putere din sursele 
celor două tranzistoare MOS şi 
Înlocuirea lor cu câte un grup 
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diodă-rezistar de putere redusă. 
Prin acest artificiu se reduce 
puterea disipata suplimentar la 
niveluri mari de ieşire pe rezis
tenlele anterior amintite şi creşte 
stabilitatea termică a montajului. 
Este recomandabil ca diodele 
03 şi 04 să fie cu tensiune de 
deschidere redusa, 0,2-0,4 V, cu 
un curent de vârf relativ mare, 5-
10 A (in funclie de sarcină, de 
puterea la ieşire), şi cu timpi de 
comutatie cât mai mici (sub 1 
~lS). Preferabile sunt, mai ales, 
diodele Şchottky de curenţi mari , 
5·10 A. In acest montaj au fost 
utilizate, insă, diode rapide de 
tipul BYW29 cu siliciu, care au o 
cădere de tensiune În conduclie 
directă de aproximativ 0,7 V la 
un curent de 5 A. Timpul de 
comutalie, direct şi invers, al 
acestor diode nu depăşeşte 150 
ns. Este recomandabil a se 
monta diodele, indiferent de tipul 
lor, pe radiatoare disipative de 
căl d ură, deoarece ele pot să 
ajungă să disipeze 2-3 W: 
TEHNfUM mai-iunie 2000 
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Carac1.rlsUc1 tehnice: 

- puterea de ieşi re, Pa, (sarcină rezistivă de 4.0): 20 W; 
- Impedanta de intrare: minimum 2 k.o; 
. impedanta de sarcină: minimum 2.0; 
- sensibilitate (Ia Pa): tipic 1Vef; 
- raport semnal/zgomot: minimum 80 dB; 
. distorsiuni armonice (Ia Po): < 0,5%. 

Deşi sensibilitatea ŞI Impe
danta de intrare sunt reduse, 
aceste "neajunsuri " pot fi lesne 
compensate prin construirea şi 
montarea fâl intrarea tinalului În 
discutie a unui preamplificator, 
eventual şi cu corectie de ton. 
Puterea de ieşire este limitată de 
tensiunea de alimentare gene
rală, de numai 40 V. Pentru 
aceeaşi valoare a sarcinii , ea 
poate fi crescută prin mărirea 

tensiunii de alimentare până la 
limita tensiunii maxime admise 
de cel mai "slab" tranzistor În 
tensiune UCEO sau UDS' În 
cazul În care se micşorează va
loarea sarcinii , puterea la ieşire 
creşte invers proportional cu 
aceasta, iar limitarea in jos a va
lorii ei se face până aproape de 
limita de curent maxim a celui 
mai "slab" tranzistor MOS. 

~lais;f .. La 
ea ... 

_1 
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U ranzistoarele se construiesc 
din materiale semiconductoare având 
la baza germaniu sau siliciu şi au În 
componenţa lor trei regiuni numite 
emitor, bază şi colector. 

Fabricile producătoare livrează 
două tipuri de tranzistoare. şi anume 
pnp şi npn, notate astfel după carac
tenstlCile zonelor componente. Grafic. 
simbolurile tranzistoarelor sunt 
prezentate În figura 1. La un tranzistor 
montat intr-o schemă se notează: 

UCE ,. tensiunea dintre coleclOl' şi 
emitor; 

USE = tensiunea dintre bază şi 
emitor; 

le = curentul de colector; 
lE = curentul de emitor; 
la = curentul de bază. 
Practic, montajel.e de ampli!ic~

toare cu tranzistoare In care sunllndl
cate tensiunile; sensurile curenţilor 
prin electrozi şi polaritat.ea :;ursei de: 
alimentare sunt ca In figurile 2,a ŞI 
2.b._ . 

In montajul cu tranzistor pnp. 
colectorul şi baza se cuplează la polul 
negativ al bateriei, pe când În n:'0nta
jul cu tranzistor npn, colectorul ŞI baza 
se cuplează la polul pozitiv al bateriei. 

O relaţie a curentilor intr·yn 
tranzistor, dupa.· cum apar senSUrile 
din figura 2.a, este lE. = le + '8' 
Valoarea curentului de bază 18 ~ste 
mult mai mică decât a curentUluI de 
colector le. 

Raportul dintre variatia curentului 
de colector şi variatia curentului de 
bază este un parametru foarte impor
tant şi utilizat al unui tranzistor. Este 
numit factor de amplificare şi notat În 
general cu p. 

Rezistoarele Rl şi R2 formează 
un divizor de tensiune pentru 
polarizarea bazei. Cu un voltmetru, se 
pot verifica valorile te.nsiunilC?r .~e 
diverşi electrozi ' al tranzistorulUi ŞI In 
acest mod se poate stabili dacă etajul 
functionează sau nu. .. _ 

Analizând schema dm figura 3, In 
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care este figurat un etaj de amplificare 
cu un tranzistor EFT353 (pnp), 
observăm mai Întâi ca, În sene cu 
emitorul este cuplat un rezistor de 1 
kfl av'ând rolul d.e a stabiliza 
funCţionarea etajului. In acela~i timp, 
amplificarea globală a etajulUI scade 
şi se spune că rezistoarele RE 
creează o reacţie negativa. Daca va
loarea rezistorului RE creşte, atunci 
creşte şi stabilitatea În funcţionare, 
dar amplificarea scade. In cazul În 
care RE este Întrerupt, etajul 
Încetează să functioneze. 

Legarea la masa a emitorului. 

• 

deci scurtcircuitatea rezistorului RE, 
aduce o pronuntată amplificare, dar 
etajul poate să aiba o functionare 
instabilă, în special din cauza 
încălzirii, şi pot apărea cazuri 
extreme, de distrugere a tranzistoru
lui. 

Pentru a obtine o functionare sta
bilă a etajului, fără a diminua amplifi 
carea, În paralel cu rezistorul RE a 
fost montat un condensator. 

Se ştie ca, pentru semnalul de 
audiofrecventă, un condensator de 
100 !lF prezintă o impedantă mică. 
Deci, pentru componenta continuă a 
curentului, etajul are o reactie nega· 
t i vă prin rezistorul de 1 kn, dar, pentru 
componenta de audiofrecventă, emi
torul este legat practic la mC\să prin 
condensatorul de 100 !lF. In felul 
acesta, etajul prezintă stabililate, 
având totodată ŞI o amplificare mare. 

Verificarea unui etal este simplă; 
Conectând un '10 tmetru ca In 

fi$lura 3, se măsoară căderea de ten· 
slune pe rezistorul RE' Daca instru
mentul indică, de pildă, valoarea de 
1 V, inseamnă că prin rez.ist~r trec~ 
un curent de 1 mA. S·a amintit anteri
or că valoarea curentului de bază este 
foarte mica, de ordinul a 0,2-10 !lA . 
Aceasta inseamnă ca putem foarte 
bine aproxima valoarea de 1 mA ce 
trece prin emitor ca fiind aproape 
egată cu valoarea curentului de colec
tor. In felul acesta, cu o măsurătoare 
pe rezistorul din emitor, verificăm 
functionarea etajului, determinând 
chiar şi valoarea curentului de colec
tor. Dacă pe rezistorul din emitor nu 
există cădere de tensiune (voltmef!"ul 
indică O V), inseamnă că pnn tranzIS
tor nu trece curent şi atunci verificăm 
dacă există tensiune pe colectorul 
tranzistorului. 

Se poate întâmpla ca pe emitor să 
măsurăm aproape 9 V, deci valoarea 
tensiunii bateriei. Această situatie 
i nd ică defectarea rezistorului RE, 
resR9Cliv Întreruperea sa. 

In cazul În care pe emitor nu există 
cădere de tensiune, iar pe colector 
(fig. 4) se măsoară valoare:a tensiunii 
bateriei, înseamnă că tranzistorul este 
blocat şi atunci trebuie să se măsoare 
tensiunea pe bază. Existenta unei ten
siuni pe bază indică defectarea 
tranzistorului, iar lipsa tensiunii pe 
bază ne obligă să. verificăm rezistorul 
cu valoarea ae 68 kn sau să montăm 
În locul lui un alt rezistor, de care sun· 
tem siguri că este bun. 

Prin aceste măsurători simple 
putem, astfel, determina starea 
tranzistorului şi a pieselor din montaj . 

(Continuare In numărul viitor) 
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IN ELECTRONIC • 
Mică enciclopedie 

electronică 
Răspundem sutelor de solicitări primite de la cititorii noştri de a prezenta 

construcţii electronice cu largă aplicabilitate, 
dar cu grad scâzut şi mediu de complexitate, 
care să permită atât electroniştilor începători 

cât şi celor avansaţi să realizeze montaje utile. 
Ne îndeplinim totodată o datorie selectând spre publicare o serie de scheme 

electronice cu mare aplicabilitate 
practică rămase de la regretatul radioamator şi pasionat 

constructor ing. Sergiu Florică (Y03SF). 

FIg. 1 

220 V 

Fig. 3 

Aceastâ suită de scheme a fost pusă la dispoziţia redacţiei de 
prietenul apreciatului dispărut, cunoscutul publicist ing. Ilie Mihăescu 

(Redactor Şef al revistei TEHNIUM până în anul 1997). 

u 

Sursă folosind un con· 
densator coborâtar de ten
Siune. 

OV 

101. 

12V 

Sursă pentru Încărcarea 
acumulatoarelor. Secţiunea 
transformatorului: 16 cm2; 
Înfăşurarea primară are 700 
spire cu sârmă Cu Em ~0,65 
mm; Înfăşurarea secundă 
are 2 x 20 spire cu sârmă de 
Cu Em ~2,5 mm. 

tN4001 

311/\2 A 
.... 220 V 

"--4-~.,o , 
Sursă de 4,5 V/1 A • FIg. 2 

secţiunea transformatorului: 
4 cm2; Înfăşurarea primară 
conţine 2640 spire cu sarmă Cu 
Em ~ 0,12 mm. 

Alimentarea CU energie 
a aparatelor electronice 
[M]area majoritate a constructiilor realizate de ama

tori, fiind tranzistorizate, lucrează cu tensiuni relativ reduse 
(mai mici de 30 V), tensiuni care pot fi oblinute fie de la 
baterii electrice şi acumulaloare, fie de la reteaua electrică 
de 220 V. In cazul utilizării retelei de alimentare, este nece· 
sar un transformator coborâtor de tensiune, un redresor, 
un filtru şi un dispozitiv electronic de reglare a tensiunii sau 
curentului. Unele surse de alimentare mai sunt prevăzute 
şi cu dispozitive electronice de protectie la supra sarcină. 

Transformatorul coboară tensÎunea din Înfăşurarea pri
mară, mărind curentul În secundar conform formulei: 

Up . Ip ~ Us· Is 

Desigur că această transformare nu se poate realiza 
fără unefe pierderi (in special datorită efectului caloric), din 
care cauză În formulă apare semnul de aproximatie dintre 
cei doi termeni. 

(Continuare În '"'''rul ~ 
TEHNIUM mai-iunie 2000 



• EHNICA SI PROFI 

Lucrari 

Materialele necesare: sârmal 
cu diametrul de la 0,5 pâna la 
mm, din cupru, aluminiu, 

sau orice alt metal, in 
scopul I 

Observaţi, În cele 10 
ale figurii, uneltele necesare 
modul de lucru pentru a 

piese cu aspect decorativ 
uzual, de la' decoratiuni 

diverse corpuri de il 
tric, rame, agatatori 

tablouri , bibelouri şi 
podoabe vestimentare. 

poate fi folosita singura 
făcând combi naţii de 

(cupru + aluminiu) , 
impreuna cu margele (chiar 
parate), bile din sticlă , metal 
material plastic, bucatele de 

de mină, pietre 
etc. Desenele va 

câteva 
Pe lângă obţinerea 

obiecte de uz personal, 
nea lucrări pot fi uşor 

nate În serii mici şi vândute În 
timpul anului, ca podoabe 

Mărtişor, pentru pomul 
Crăciun etc. 'Confectionarea 

t-c:te la :"demâna unei largi call.·1 
gorii o .. · oersoane - cu gust 

fantezie·, începând 
adolescentii ş i terminând 

® 
I 

mai·iunie 
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~ rezentăm un aparat 
simplu şi eficient pentru 
antrenamentul sportiv al 
tinerilor atât la domiciliu cât 
şi .in sratiile de joacă. 
Gabaritu aparatului este de 
1 900 x 2 400 x 2 400 mm, 
astfel Încât el poate fi lesne 
instalat. Părţile componente 
sunl (urmărlti figura): (1) '" 
stinghie de bază, (2~ '" stâlp 
vertical de rezisten ă, (5) '" 
stinghie superioar lungă 
(2 400 mm) (6) = şipcă 
suport-bară, (7) '" bară me
lallcă, (8) '" pod din două 
scânduri orizontale, (9) = 
două şipci paralele. 

o 

sportiv ru 
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Materiale 
necesare: stâlp din 

lemn de stejar sau brad cu profilul 
pătrat, având latura de 80-100 mm 
(sau teavă de fier cu diametrul de 
60-80 mml pentru cele patru piese 
(2); şipcă de lemn groasă de 80-100 
mm pentru piesele (1), (3) şi (5); 
şipcă groasă de 50 mm pentru 
stlnghiile (4) şi cele două piese verti
cale (6); leavă de fier zincat cu 
diametrul de circa 25 mm pentru 
bara (7); scândură de 30 x 40 x 120 
mm pentru piesele (8) şi (9); 
şuruburi pentru lemn. 

Prelucrare şi montare. 
Dimensionati şi tăiati materialele 
lemnoase potrivit colelor indicate În 
figură. Executati apoi montajul (de 
jos in sus) orientându -vă după 
aceeaşi figură şi începând, fireşte, 
cu scheletul de rezistentă alcătuit 
din piesele (1), (2), (3) şi (5). La 
montaj, foloslli numai şuruburi pen
tru lemn de lungimi corespunzătoare 
(nu cuie, deoarece aparatul va fi 
supus la multe solicitări mecanice!) . 
Eventual, la imbinarea pieselor (1) 
cu (2), (3) şi (5) (mai ales dacă 
piesele (2) sunt din teavă), puteti uti
liza şurubu ri cu piu lită şi contrapiulită 
care permit rigidizarea aparatului 
(dacă imbinările slăbesc in cursul 
folosirii), precum şi demontarea lui 
lesnicioasă pentru a fi adăpostit pe 
timpul iernii. Nu este necesar să fi
nisali, nici să vopsiti această con
structie, iar picioarele ei nu trebuie 
îngropate În pămJtnt, având sufi
cientă stabilitate. (In desene obser
vaţi câteva sugestii de folosire a 
aparatului.) 

Aceste construcţii pot fi rea
lizate 1n atelierele şcolare şi va
lorificate prin vânzare către şcolile 
care nu au ateliere proprii. 

fi n fiQură puteti vedea un aparat pentru antrenament 
la căIărafpe verticală. un fel de spaller care poate fi uti
lizat şi la exercitii de balet. Este alcatuit din patru ţevi de 
fier (1) cu dia metrul de circa 60 mm. In acestea, practica/i 
orificiile necesare (coaxiale), folosind o maşină de găuri. 
Ţevile vor fi bine ancorate fa sOIJ,.Rrin introducerea a 500 
mm - din lungimea lor tolală de L. 500 mm - În blocuri de 
beton anume turnate; patru cabluri din sârmă imp'letită de 
oţel groasă de 6-8 mm (3), introduse În bucăli de furtun 
din cauciuc pânzat, lungi de 1 000 m 121, fixate la capete 
cu simple noduri, asiQurate cu o lmplelifură din sârmă de 
fier zincat groasă de'"2 mm Ise 1nfă~oară vreo zece spire 
peste capătul i ndoit al cablu ui de o ell. 

Dimensiunile aparatului sunt de 000 x 2 000 mm, iar 
distanta dintre cabluri este de 400-450 mm. Eventual) 
aparatul poate fi înăltat cu Încă 500 mm şi dotat cu cinCI 
rând.uri de cabluri. Ţevile-suport vor fi protejate cu vopsea 
alchidlcă. 

In desenul de la bază, observati aparatul văzut de sus. 
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ATENŢIE LA ROŢI! (1) 
Echilibrajul 
.. Prot. dr. ing. Mihai STRATULAT 

(0). . .. ceptabil datorită efectelor sale. 
~otlle, ac:est am~.nunt care ?Cupă unul din u.ltlmele Când starea tehnică a rotilor este neglijată prea multă 

locUri In ~tentla. ŞI grija posesorilor de automo~l.re, se vreme, aşa cum, din păcate, obişnuiesc să facă multi din
dovede~c In ~ealltate. capabile să. producă nu numallrnpor- Ire posesorii de automobile, in timpul În care autovehiculul 
tante I?le~den mat~nale, dar chiar să stea la baza unor se deplasează cu viteze mai mari de 60-70 kmlh apar 
grave: Incld~nte rutle:re.. unele manifestări care au darul de a îngrijora: mersul 

Pierderile matenal~ se: traduc prin uzu.~a I?re~~tură a maşinii capătă un caracter trepidan!, ca şi când ea ar rula 
anvelope:lo.r, precum ŞI printr-o del?c neglijabilă risipă de pe un drum cu denivelări echidistante; în plus, cânp sunt 
combu~~lbll. Astff!1 d~ neaJuns~rI sunt p.ro~,?vate d~ afectate rotile din fată, volanu l oscilează supărător. In ast
dezechlilbrarea rotilor, Incorectul nivel al presiun ii In pneurl: fel de conditii, conducerea automobilului devine dificilă, 
supu~erea acestora I~ tratament.e brutale:! precum ŞI rulajul obositor - ca urmare a scăderii confortului -, iar secu
neapllcarea unor măsuri de prevenire. ~ u~urll.p.remature - ritatea circulatiei poate fi diminuată datorită reducerii 
cum sunt regl~lJe~ corectă a geometriei ~Irectlel, alegerea aderentei, mai ales În viraje. Pe lângă toate acestea, 
corectă. a profilulUI anve:lopelor, a graduluI de strângere pe exploatarea automobilului cu roti dezechilibrate provoacă 
~utuc .ŞI perm.utarea rO\llor._ De toate acestea. s.e~? ~upa: pagube de combustibil, datorită creşterii energiei de defor
In or~lne, senalul p~ care II pr.opunem atentiei cltltonlor ŞI mare a pneului, grăbeşte uzura anvelopei, conduce la 
vom Inc~pe cu echilibrarea .r~\llor. . deteriorarea rulmen\ilor de la roţi şi acţionează negativ 

Ru laju l cu rottle dezech lhbrate se arată a fi total neac- asupra stării amortizoarelor. Dacă, aşa cum s-a văzut, 
amortizoarele defecte provoacă uzura poligonală a 
anvelopei, dezechilibrul rotii o uzează local, ca În cazul 

• 

Onstalatiile electrice ŞI de 
aprindere ale automobilelor mo
derne sunt prevăzute În totalitate cu 
măsuri de prevenire a i nsinuărli per
turbatorilor electrici În circuitul de 
recepţie al aparatului de radio. Nu 
tot acelaşi lucru se poate spune 
despre mijloacele de locomoţie auto 
mai vechi. Cunoştinţele necesare 
deparaz it ării acestora pot fi Însă 
utile chiar şi În cazul unui autotu
rism de factură mai recentă, la care 
se produce căderea unuia din ele
mentele sale de deparazitare. 

Atunc i când se instalează pe 
autoturism un radioreceptor şi se 

unei frânări extrem de violente. 
Efecte tehnice neplăcute apar chiar şi atunci când 

dezechilibrarea rotilor nu este sesizabilă prin Înrăutăţirea 
confortului, adică la modificări relativ reduse de echilibraj. 
Spre exemplificare, se aminteşte că o masă de dezechili· 
brare de numai 100 g determină apariţia unei forte pertur
batqare de peste 50 daN la 100 km/h! 

[n ce constă, de fapt, dezechilibrajul? Datorită imper
fectiunii de fabricatie sau datorită deformării ce poate 
apărea ulterior la jantă, centrul de greutate Gal ansambl!,J
lui jantă-pneu nu cade exact În centrul de rotatie O. In 
acest caz, masa neechilibrată m va face ca pneului să i se 
imprime o pozitie preferentială atunci când acesta este 
suspendat, iar În timpul ru[ajului se produce o forţă cen
tr ifugă C, care solicită partea de sprijin a rotii (fig. 1, a). 
Plasarea pe jantă a unei mase adiţionale m egală cu m, 
În punctul A, diametral opus masei de dezec~ i l i brare, face 
ca roata să capete un echilibru indiferent, datorită readu
cerii centrului de greutate În centrul rotii. Astfel, roata este 
echilibrată static. Dacă roata se suspendă pe un ax plasat 
in centrul ei, atunci echilibrarea statică se face lăsând roata 
să se Învârtească liber până la imobilizare; se notează 
această pozitie in partea superioară a jantei, În care se 

constată că recepţia este pertur
bată de paraziti, mai Întâi trebuie 
să se stabilească dacă sursa 
acestor semnale nedorite se află 
În inte riorul sau În exteriorul 
apa!atului . 

In acest scop se efectuează o 
testare În două faze: cu motorul 
maşinii oprit şi apoi cu el În 
fu n9ţiune . 

In primul caz se pune aparatul 
sub tensiune şi apoi se cercetează 
calitatea receptiei pe toate lungim
ile de undă cu care este prevăzut 
şi pe toată Întinderea scalei, la 
diverse niveluri ale volumului . 
Receptia trebuie să fie clară, fără 
întreruperi şi fără zgomote 
parazite (pocnituri, vâjâitu ri, 
fluierături ş.a.). Proasta calitate a 
recepţiei sau prezenta 
perturbaţiilor mentionate se 

datorează fie unui defect intern al 
aparatului, fie montajului incorect 
al antenei sau al difuzoare lor. 

Dacă instalatia de 
audiorecepţie a trecut cu bine 
această primă parte a verificării, 
se trece la descoperirea even
tualei existente a unor surse exte· 
rioare de paraziţi. Se face aceeaşi 
Încercare (deci trecând pe toate 
game le şi pe Întreaga extindere a 
scalei) conectând succesiv con
sumatorii electrici - aşadar pe 
rânQ, nu toii o dată! 

In acest fel se va putea detecta 
dacă vreunul dintre aceştia -
motorul electric al aerotermei, cel 
al ştergătorului de parbriz sau al 
spăIătorului de parbriz, rei eul pen
tru semnalizarea virajelor, ciaxonul 
- emite semnale distorsionate. la 
aceeaşi verificare poate fi supus şi 
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aplică, succesiv, mase de echilibrare lot mai mari, până 
când roala lăsată liberă, În orice pozitie, nu se mai roteşte. 
Procedeul, deşi greoi, poate fi aplicat de orice amator, dar, 
aşa cum se va vedea, in majoritatea cazurilor numai achili
brajul static nu esle suficient. 

De cele mai multe ori, deplasarea centrului de greutate 
al rotij se face nu numai radial, ci şi axial, tocmai datorită 
dispunerii caracteristice a masei neechilibrate (fig. 1, b). 

Din această cauză, forta perturbatoare C creează in 
timpul invârtirii rotii un cuplu ±C.d, de semn variabil, care 
imprimă 'rotii oscilatii de .shimmy-, solicitând periculos 
directia şi marind consumul de combustibil. 

Dacă contragreutatea de echilibrare a fost plasată pe 
aceeaşi parte cu masa neechilibrata, atunci efectul aces
teia este compensat parţi al de aparitia cuplului C.a (fig. 2, 
a). Daca contragreutatea a fost plasata pe fata opusă (fig. 
?, b), efectul dezechilibrului dinamic este şi mai accentuat. 
Inlaturarea acestui neajuns nu se poate face decât daca se 
creeaza un cuplu egal cu cuplul perturbator şi de semn 
contrar. Pentru aceasta este necesar sa fie montate mase 

electromotorul de pornire 
(demarorul), dar operaţiunea 1n curând 

c 
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ad~ionale pe cele două fete laterale ale jantei (fig. 3). ast
fel încât suma cuplurilor rezultate sa egaleze cuplul pertur
bator. 

Rezultă că echilibrarea cu o singură contragreutate 
este defecluoasa. deoarece masa neechilibrată se poate 
aIia oriunde În sec1iunea transversală a rotii. De aceea, de 
multe ori se obişnuieşte , ca solutie de compromis, ca masa 
aditională să se împartă in două părţi egale, care se mon
teaza pe ambele laturi ale jantei. Numai la maşinile de 
viteză redusă şi cu jante inguste se poate accepta solutia 
plasării unei singure contragreutăti . 

Din cele expuse rezultă mai Întâi ca, de cele mai multe 
ori. echilibrarea statică nu este suficientă şi, În al doilea 
rând. ca echilibrarea dinamica a rotii este un proces com
plicat, care nil poate fi efectuat cu mijloace artizanale. ci 
numai pe maşini speciale de ech ilibrat. de care dispun În 
prezent statiile service. 

Este necesar sa se retină ca jantele deformate. deşi , 
teoretic, pot fi echilibrate dinamic, devin inutilizabile ca 
urmare a modificarii geometriei lor. 

aceasta nu prezinta prea mare 
importanta, deoarece timpul foarte 
scurt de actionare a acestuia (1-5 
s) nu deranjeaza prea mult 
folosirea aparatului de radio . 

Presupunând ca şi de aceasta 
data lucrurile stau bine sau. identi
ficându-se sursa paraz itilor. a fost 
inlatur~t defectul, se trece la 
următoarea etapă. Se porneşte 
motorul şi se efecluează aceeaşi 
,plimbare" a indicqtorului de scală 
pe toate game le. In cazul In care 
se aud În dHuzoare zgomote ale 
căror frecventă şi intensitate cresc 
o dată cu mari rea turatiei, 
inseamnă că este necesara o inter
ventie fie asupra instalatiei de 
aprindere . fie asupra surselor de 
curent. 

CONDUCEREA 
ECONOMiCA 

inductie 2,2 )lF; pentru rei eul regu
lator 3 )lF. Cu exceptia conden
satorului pentru antena, care se 
leaga În serie, toate celelalte con
densatoare se conecteaza În para
lel cu organele supuse 
deparazitării. Nu este rău ca, in 
incheierea acestor testări , dupa ce 
s-au inlătu rat sursele de zgomot, 
sa se faca şi o verificare În rulaj. 
Este posibil ca acum să se produca 
paraziti datorită unor conexiuni 
precare ale condensatoarelor, 
cabluritor sau chiar ale diverselor 
apa!ate. 

Pentru deparazitare se folosesc 
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Prof. dr. Ing. Mihai 
STRATULAT 

condensatoare , În general de 250 
V, dar cu valori bine precizate pen
tru fiecare sursă de paraziti , după 
cum urmează: pentru electromo
toare 1 )-IF: pentru cablul de 
coborâre a antenei 7 )lF; pentru 
alternator 2,2 )lF; pentru bobina de 

In final , se atraQe atentia că, 
atunci când se achlzitionează un 
radioreceptor, el trebuie să fie 
minutios verificat În prezenta 
vânzatorului; În plus, magazinele 
sunt obligate ca, o data cu apara
tul, sa fivreze şi toate piesele 
necesare pentru deparazitare. 
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In dialog 
cu cititorii, 

... Oprean Emil Radu - elev, Şcoala 
Generală Brănişor, satul Boz, judetul 
Hunedoara. 

Am fost plăcut impresionati de 
preocupările şi În special de con
strucţiile tale În domeniul amplifica
toarelor audio de putere. Afirmati ile 
tale că revista TEHNIUM este un 
izvor nepretuit de informaţii şi cultură 
tehnică ne bucură şi Îti multumim 
pentru această apreciere a muncii 
noastre. 

În privinţa modificărilor efectuate 
de line asupra schemei amplificatoru
lui de 10 W produs de Electronica se 
cuvine să facem câteva observatii. 

O dată ce o schemă este modifi
cală, devine altă schemă, întrucât, ca 
să obtii la schema initială 10 W, tre
buia să aplici la intrare un semnal de 
o amplitudine dată. 

Apoi, o schemă electrică nouă 

trebuie construită şi testată practic, 
ca să se constate fiabilitatea. 
Afirmaţia că "amplif icatorul poate 
furniza pe o sarcină de 4 n o putere 
de circa 80-100 W sau chiar mai mult" 
arată că rabatul de cali tate al noului 
amplificator depăşeşte 20%. ar, nu 
ne spui nimic despre distorsionarea 
semnalului furnizal şi nici ce nivel 
solicită la intrare. 

Tensiunea de 70 V ut iliz ată la 
noul amplificator este greu de obţinut, 
fiindcă În comerţ nu se găsesc trans
formatoare pentru asemenea tensi
une şi, În plus, 70 Veste o tensiune 
periculoasă pentru sănătatea omului. 

Cu admiratie pentru preocupările 
tale, aşteptăm s~ ne mai scrii. 

......... Trută Dan - Bârlad 
........ Aprinderea electronică [a un auto
turism furnizează o scânteie puter
nică si În felu l acesta combustibilul 
arde În intre);Jime, obţinându-se un 
randament ridicat, respectiv o reduc
ere cu până la 15% a consumului de 
benzină. 

Există În comert diverse tipuri de 
instalatii de aprindere. Nu vă putem 
recomanda unul În mod special, dar, 
la sugestia dvs., vom publica În 
numerele viitoare o aprindere elec
tronică realizată de unul dintre colab
oratori i redacţie i . 

.......... Dobreanu Emanoil laşi 
TVă recomandăm să studiati 
lucrarea "De la efectul fotoelectric la 
celula solară", semnată de fizicienii 
Gheorghe Băluţă şi Mircea Negreanu, 
apărută la Editura Albatros. 

+ Brad Vasile - Braşov 

Scăderea calitătii la receptia 

programelor TV se datoreşte unei 

defectiuni la antenă. Probabil, 

s-a rupt legătura cablului de 

coborâre 

~ r. -, , , ~ -... ,....-

+ Dan fu/ius - Timişoara 
Circuitul integrat TPA4860, produs 

de Texas Instruments, este un amplifi
cator audio care poate furniza o putere 
de 1 W pe o sarcină de 8 n, fiind ali
mentat la 5 V. Amplificatorul 
funcţionează bine şi dacă este alimen
tat cu 3,3 V. 

Prezentarea semnificatiei termi
nalelor şi a schemei de aplicaţie vă va 
fi utilă in depanarea casetofonului. 

, .... , 

Diooonu Dtmitru - Roşiori de Ved9 +Sctieti-ne cum se manrtestă defec:ttJ. 
Se găsesc echivaIen\e • pentru Ilburi~ 
eIecIronice. 

.......... Stoian Marce/ - Galaţi 

........ Rapide sau mai putin rapide, cir
cuitele integrate TTL se alimentează 
cu 5 V 

1 ......... 

I 

D PACKAae 
(TOP YII!Wl 

ONOcrl'? " ONO , 

SHUTOOWN , " V02 
Hp·SENSE , .. ,N. 

GNo , " 'N-
BYPASS , " Voo 

HP·IN1 , " GAtN 

HP·IN2 7 " Vo' 
GNo , 9 aNO 

.......... Stan Afin - Ploieşti 
........ Vă putem prezenta schema electrică a unui mixer cu circuitul integrat 
CA3028. 

Pe terminalele 1 şi 5 se aplică semnalul, iar pe terminalul 2 oscilatorul. Pe 
terminalul 6 se obtine frecvenţa intermediară. Bobinele se dimensionează pen
tru aceste frecvente . 

CA 3026 

10nF 
100nF 
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,,---POŞTA REDACTIEI 
L NEAGU GHEORGHE - 8230 Urziceni. Şoseaua Buzăului nr. 34, 

ud. lalom~a. I va multumim pentru aprecierile deosebite la adresa continutului revistei. Ne 
bucurăm sa aflăm de la Cititori că •... a~ reuşit sa satisface~ toate cerintele con
istructorilor amatori şi profesionişti-, Ne vom stradui ca şi pe viitor să ne aflăm În 
!Slujba cititorilor noştri. Observati că un mic pas v-am făcut chiar din această 
luna, mărind numărul de pa9ini. 

Va rugăm sa ne precizaţi ce numere din colecţie vă lipsesc şi ne vom strădui 
Isă vă ajutăm. După cum observaţi, v-am publicat solicitarea la rubrica .Cititorii 
Către cititori", 

[

MARCU FLORIN-CLAUDIU - Buftea, Şoseaua Bucureşti - Târgovişte nr . 
114-116, Bloc PM3. Se. 2, Ap. 11, SAI. 

Toale propunerile facute ne sunt de un real folos. Vom tine seama de ele şi 
Iyeti conStata foarte curând ca temele sUl~erate Îşi vor găsi loc În sumarele 
IViitoare. Pentru numerele respective, treceti pe la redactie când aveti drum prin 
Capitala. şi se va rezolva. 
j DUMBRAVA VIORICA - Timişoara. Ne bucura să constatam şi interesul citi
~oarelor pentru revista TEHNlUM. Avem în vedere să diversificăm tematica 
l~eviStei, astfel Încât şi amenajarile din locuinte, ca şi modalita~le de întreţinere 
~ reconditionare a unor obiecte să-şi găsească locul În paginile pe care le apre
F:!~' Spre a vă oferi retetele solicitate pentru prepararea vopselelor pentru fibre 
~Ie din produse naturale, vă rugăm să ne trimiteti adresa completa. 

r;.~!~~!~:!i~u~~,~~~,:I!!!?ch~~.' .. ,.se ori ~.s> 
pub:!icăm şi in numărul de lală această rubrica, ce se bucură de un mare succes 

l
in rândul cititorilor. 

Redacţia nu îşi asumă nici o răspundere privind aspectele materiale ale ofer
telor. Recomandăm cititorilor să stabilească reciproc conditiile în care se fac ofer
tele la solicitări . 

eluvAŢ IONEL- 1611 Toptet. Bloc 519, Jud. Caraş-Severin, solicită schema 
televizorylui color WAlTHAM. 

BRAllEANU RĂZVAN - Titu, Str. 1. C. Vissarion, Bloc AI. Et. 4, Ap. 20, Jud. 
Dâmbovita, are disponibile urmatoarele numere din revista TEHNIUM: 6171; 
5172; 1,4,7/73: 2, 4, 7, 9f74; 1,2,3,7,8,9,12/75; 7, 8, 9, 10/78; 5181; 8, 9, 12/82; 
3,5,7,8/9/85; 3, 9/86; 1,3,5,6,7,8,10/87; " 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11/88; 1, 5,7/89; 
1,2,4,5, 6,1 0190; 9,10196; 1199. Solicita urmatoarele numere din revista TEHN1-
UM: 3177: 5178: 1180; 12186; 2188; 9, 11/92; " 2, 5, 6, 9, 10193; 4, 7, 12194; 1,2195; 
11, 12196; 2, 3, 4, 10, 1" 12/97; 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11/98; 10, 11199. 

Acelaşi cititor solicita contra cost şi In stare bună tuburile electronice EABC80 
şi EZ81, precum şi schema radioreceptorului SOLO 100. 

NISTOR GEORGE - O1ten~a, Str. Mircea Eliade, Bloc G 80, Se. B, Ap. 1, I 
solicita schema casetofonului deck UNIVERSUM, ca şi schema unui recoptor 
sensibil pe UUS 88-108 cu patru tranzistoare . 

. HARNOI IOAN - $icla.u nr. 348, Jud. Arad, solicită urmatoarele numere din 
revISta TEHNIUM: 1,2192; 1/94; 4, 5/98. 

BODEA TEOOOR - 3579 Şuncuiuş, Str. Izbiudis nr. 201, Jud. Bihor, solicită 
schema televizorului tip Sport marca .HITACHI I.C. tranzistor" (cu selector tip 
Aotactor FIF-UIF). 

NEAGU GHEORGHE - 8230 Urzicani, Şoseaua Buzăului nr. 34, Jud. 
lalom~a, solicita schema sta~ei AC 2050-01 HF labricata de .Tehnoton". 

ZAHARIA MARIUS - Tăşnad, Aleea Salcâmilor, Bloc 1, Ap. 19, Jud. Satu 
Mare, solicita schema casetofonului TEHNOTON 2no. 

RAEVSCHI BOGDAN - 5478 Moineşti, Str. Zorilor, Bloc 1 B, Ap. 4, EI. 1, Jud. 
Bacău, solicita contra cost unnătoarele numere din revista TEHNIUM: 5180; 7/83; 
12184; 7/86; 2, 3, 4193; 5194. 

_____ ÎN ATENTIA COLABORATORILOR 
Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publicare fiind ca

litatea articolului. 
Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimita materialele numai dactilografiate, insotite 

de indicatii bibliografice complete (autor, titlu, editura, an etc.) şi ilustratii cores
punzătoare (desen in tuş negru sau pe calculator şi, daca se poate, fotografii de 
ansamblu sau detalii). I Pentru ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, colaborările vor 
fi insotite de adresă, telefon şi o xerocopie de pe adresa din actul de identitate. 

Manuscrisele nepublicate nu se restituie. \ 
In conlormitate cu art. 205-206 Cod Penal, întreaga răspundere juridica pen

tru afirma~ile, soluţiile şi recomandările publicate revine integral autorilor respec-
~. / . '-/ 
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'de 
Reţete de 
pentru lemn (III 

o mobilier . aşa 
cum se 1 şi 2 (sus) -
serveşte pentru sculelor şi mate-
rialelor Într-un spatiu restrâns, În timp ce 
peretele superior va fi utilizat ca masă de 
lucru. EI poate fi placat cu tablă zincata 
(sav de aluminiu), gresie ori faiantă. 

In desenul cu detalii se vad cele 11 
tipuri de piese lemnoase (scândură şi pla
caD, plus şuruburile metalice (6) . Uşile din 
placaj, montate pe ramere (8), din şipcă, 
se vor fixa cu balamale metalice. 

Veti stabili singuri dimensiunile dulapu
lui, in functie de locul in care îl veti aşeza. 
Pregătiti mai Întâi toate piesele, apoi 
montati-Ie, orientându-vă şi după detaliile 
din desenul 2 G05). Mobila termmată poate 
fi acoperită cu vopsea alchidică sau dată 
doar cu lac incolor, pentru a păstra 
culoarea naturală a lemnului. 

Altă retetă. Se amestecă, uscate, 
următoarere pulberi: 250 9 bioxid de 
titan, 80 9 litopon, 100 9 talc şi 40 9 
praf de mică. Se adaugă treptat ŞI 
Irecând bine o solutie de 150 mi ulei 
de in fiert dizolvat în 150 mi ~trosin. 
In această pastă se dizolvă apoi 150 9 
stearat de aluminiu şi 25 mi dipenten. 
Se omogenizează. prin amestecare 
timp de 11) minute. Vopseaua aceasta 
(ca şi toate celelalte vopsele de ulei) 
poate fi diluală cu petrosin. 

Culoarea neagră. 500 mi ulei de in 
fiert se. amestecă bine cu 200 mi pet
rosin. In solutie se adaugă treptat şi 
amestecând 30 9 negru de fum, apoi 
250 mi petrosin, "30 mi dipenten şi 25 
mi din eterul monobutilic al dietilengli
colului. Se amestecă timp de --, O 
minute. Atenţie la foc! Vopseaua dă 
un luciu intens suprafetelor vopsite cu 
ea. 

Orice altă culoare. Se prepara mai 
întâi o pastă amestecând treptat 250 9 
ulei de in fiert cu 150 9 pigment din 
culoarea dorită până când se obtine o 
substantă omogenă. Se diluează apoi 
cu petrosin. lYacă este necesară o 

cantitate mai mare de vopsea, aceas
ta se prepară din pasta de mai sus 
1 kg, ulei de in fiert 500 9 şi petrosin 
10()mL 

Email de ulei. Se freacă până la 
omogenizare 200 9 pigment colorat cu 
500 9 lac, apoi se diluează cu 100 mi 
petrosin şi se amestecă bine Înainte 
de intrebuin1are. 

Lac de zinc strălucitor. Procedati 
ca mai sus, folosind 500 9 pulbere de 
zinc

b 
500 9 lac de ulei şi 100 mi 

tere entină . _ 
Lac de aluminiu. In 500 g lac de 

ulei se introduc treptat şi frecănd con
tinuu 100 9 pulbere de aluminiu, apoi 
se diiuează şi se omogenizează cu 50 
mf terebentină sau petrosin. 

Lac auriu. Se prepară ca mai sus 
din 500 9 lac de ulei, 100 9 pulbere de 
bronz şi"50 mi terebentină. 

Lac impotriva ruginii. Se d izolvă 
30 9 colofoniu (sacâzj in 75 mi spirt 
tehniC. Se adaugă 5 m tetraclorură de 
carbion şi se freacă adăugând treptat 
5 9 litargă până la omogenizare. 
Lacul se ap:lic~ pe sup~afele metalice 
pentru a le fefl de ruglnue. 
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În figură (pagina 36) observati 
o sufragerie simplă, pentru două
patru persoane, care se compune 
din şase dulapuri cu dimensiuni 
egale (alese de constructor in 
functie de spatiu), dar având 
functionalitate şi aspect diferit. 
Astfel, În partea din dreapta ima· 
ginii se află două dulapuri identice 
cu câte trei rafturi şi geamuri 
glisante. Un al treilea dulap, 
asemănător, dar fără geamuri, 
esle lângă el. După dorinţă, Între 
acesta ŞI corpul Înalt din dreapta 
poate fi amplasat un mic dulap
raft. Spre stânga, În continuare, 
este aşezat cel de-al pJ3.trulea 
dtdap (in spatele mesei). In fine, 
modulele 5 şi 6 (din stânga) sunt 
cotate cu trei sertare şi uşi. Toale 
aceste dulapuri pot fi instalate nu 
rrect pe duşumea, ci pe un podi· 
an Wn scândură groasă de 45-50 
-..,. Dulapurile au o multiplă 
~ ate. dupa dorinţa bene-

-="- ' ''UM maÎ-Îunie 2000 

ficiarului . Restul mobilierului 
constă dintr-o masă de formă 
pătrată şi două-patru scaune cu 
placa de şezut tapiţată. Ele pot fi 
Inlocuite cu scaune pliante. 

Formele tutu ror pieselor de 
mobilier sunt simple, cu multe 
repere identice, ceea ce uşurează 
construcţia , asamblate fără linii 
curbe sau feronerie complicată. 

Materialul lemnos va fi paiul 
sau panelul gros de 18-20 mm. 
Acesta poate fi acoperit cu un strat 
dublu de vopsea alchidică 
(lavabiIă) sau tapetat cu imitatie de 
furnir autocolant. Pereţij din 
spatele dulapurilor sunt din placaj 
gros de 4 mm sau carton presat. 

Lucrarea incepe prin stabilirea 
cotelor dorite pentru fiecare modul 
şi alegerea numărului acestora, 
căci, de pildă, se poate renunta la 
cele două corpuri scunde (din 
mijloc), iar modulele corpului înalt 
din stânga pot fi identice cu cele 

Priviţi figura şi lucrati astfel: 
Construiti un cadru dreptun

ghiular cu laturile de 2 000 x 200 
x 30 mm (sau la alte cale. după 
dorintă ) din scândură bruta. In inte
riorul cadrului , de-a lungul , fixati (cu 
hOlzşuruburi) două sfinghii lem
noase !pe laturile dreapta-stânga) 
cu prafi pătrat, având latura de 30 
mm. Deasupra acestor stinghii 
(chiar sprijinite pe ele) montati nişte 
scânduri-suport groase de 25 mm, 
păstrând o distantă de 120-130 mm 
mtre ele. Faceti Îmbină,ri le cadrului 
numai cu şuruburi , iar al scân
duri lor-suport cu cuie. Astfel veti 
obtine un cadru rezistent, dar fără 
picioare. 

Scheletul astfel terminat îl veti 
înveşmânta pe loate laturile exte
rioare (vizibile) cu stofă de mobilă 
sau piele sintetică (din material 
plastic). Acoperiti şi toată suprafata 
scândurilor-suport cu o tesătură 
oarecare sau cu pânZă de sac. 

Separat. fie cumpărati o saltea 
de tip relaxa. pe care o aşezati 
direct În interiorul cadrului , fie (mai 
ieftin) lucrati una, pe măsură, din 
burete plastic gros de 200 mm, 
introdus (mai întâi) Într-un dos din 
pânză de sac sau de saltea, apoi 
Intr-o fată estetică din stofă de 
mobilă. Cu aceasta lucrarea este 
Încheiată. 

Salteaua poate fi folosită, pe 
rând. când pe o fată, când pe 
cealaltă, evitându-se uzura pre
matură a uneia dintre ele. 
Canapeaua poate fi aşezată după 
dorintă : lângă un perete sau la 
mijlocul unei camere ori chiar i n 
grădină, sub un umbrar. 

din dreapta (fapt care uşurează 
mult constructia). Apoi se traseaza 
pe materialul lemnos profilul 
fiecărui tip de piesă şi se taie cu un 
ferăstrău bine ascutit. Aceste 
piese vor fi utilizate ca ş,abloane 
pentr\,J a tăia restul buca\!!or iden
tice. In continuare, piesele vor fi 
vopsite sau tapetate şi asamblate 
cu holzşuruburi şi balamale (Ia 
uşile). Geamurile vor fi montate (şi 
vor aluneca) pe rigle cu profil U 
dublu din lemn sau aluminiu. 

Scaunele şi picioarele mesei 
se lucrează din şipci de lemn 
(brad) cu profilul pătrat, având 
latura de circa 70 mm. Fata (bla
tul) mesei şi plăcile de şezut ale 
scaunelor pot fi din scândura 
groasă de 25-30 mm sau placaj de 
8 mm. Peste şezuturi se aplică o 
bucată de burete plastic gros de 
40-100 mm, care se imbracă in 
stofă de mobilă, fixata cu tinte de 
tapiterie bătute la intervale de 50 
mm. Finisarea acestor piese va fi 
făcută - ca şi la dulapuri - prin vop
sire sau tapetare. 
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