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:;.= iC':3r~ dintre modelele de pat descrise 
ai.:: e,,:~ comod. rezistent şi poate fi lucrat 
sir.l;::":. cu cost redus, atât de amatorÎ cât şi 
in ::-!:.:-i 3tdi~re de tâmplărie, ca marfă uşor 
Y3.nd:lbi:.i. 
îI: t'-f".l::-a 1 ,,-~d..:ri două paturi alăturate, pe 
cre sc :irl,ă ;;'Ş-ezaI.: saltele pentm câte o 
;;::ngur3. ;:,er=~2.J"1i. Fi:-g-te. paturile pot fi 
:!şez.a:.:- ::-: ;:oric.: p0z1ţi-e unul faţă de 
.::;;::2.;::.:: L:-:: :?aI ,;'5:': 2kăruii dintr-o carcasă 
d:r: S'::3::;d-:':r2 S:::-0l..~.:i..: circa 30 mm. cu 
j:rr:;::::-:::>::.:.:-::::: ce : 90") \. 900 x 300 mm. 
e ;;:;.: ;2.:::-": ;a!U..'i ~ r:10mează direct, fără 
îr.c2.s~~. cu a:mor..:.: 3. cate patru şuruburi 
~m;-,.l le~:: lur.g: de 61) mm la fiecare 
jr:1::':~2.=-;:_ Pe CD:~"Ti se montează suplimen
Tar d:..:- (\ p:;;"s.3. :r-i=:.g::::ulară din tablă 
gTD:i52 d.; (1.:' rL""::. :0: .::1.: şuruburi, pentru 
consc':ic.afo?_ Ik3S:':;:-:-':" "'.Ir..de Ya fi aşezată 
sali::au2.. sc rr.Or.I';-.:<..Z2 - cu coliere şi 
şu~b::r:-: .:- pL:5.2 ":::c C"'":arerial plastic, 
::,:':OT3. '::'=:2':- .:1::-: si:-::-..l. :0].2-site pentm gar
dU:-I, S;,:-e a 5;"2:-: :-a::~;!':1;2.. jurimprcjuml 
laru:-i:,::.:- 5;.' r:.x;;:J.u ;::, -:'21:.:3. d~ tablă din 
alUf:1.1:'.:'C: Z-:-03.sJ. c.,::;':<IA mrn. lată de 
20 n::r~ fO:05::1..i::-~ c,;:;;: de tapiţerie 
bămie Ia o dî5UJ:ti '::e :. !XI mm între ele. 
Laturii.: ,:xIcr::0-:i~e , .. ~z::biie' pot fi vopsite 
(după c;;: aL: ;-05: :;;c::::;:c bine cu hârtie 
abrazi',-2.1 ZTI ,\·vrx-3. :<.:cl::dÎcă sau acoperite 
(Îmbr2c3.:;;:' cu 1":5--2.:-,,:,,-}. :ex:i]ă.. imitaţie de 
piele ('fi :zpet i:;,:: c:: ~""'2:erin_ 
:\[odebl .::: ;.':;;re -..:~ ;'2.:.::::- m;jloc pentm 
două ;-e:-S0::t::e __ -\:-e :::.:-_--:-:::.: d.: 
200(1,\ .::: I)("~i :-;::~ i: :2.::~eJ. 5dindurilor 
cadru:ui ci.: :o,:·-:~·~ ::-.;::. Lm..ira de care 
,"or fi raema!.: xr::e:e "-3. -:-: mai Iată cu 
200 mm. Cadruf ~----r..: Î:1.c--.:S:rar in patru 
picioare inalte de ~)(L..!.:5(' mrn. de formă 
cilindrică IfasOIlflh! ~2 :>,--,""1..":12:) sau cu 
muchii drepre. Am;: pic:0a:';le cât şi feţele 
exterioare (yizibik~ aie .:-3.Crului \"or fi bine 
finisare. incastrarea 5': ;:-;:..::e :r;, crincii date 
cu dalta de tâmplărie ~: cr00.:DuL Orificiile 
vor fi mai inrai bine :mse ce: 2racetin. pen
tm a se realiza o imbinare durabilă şi a se 
evita apari li a scâqăielilor. T..:o3te păqile 
lemn oase exterÎoare se \'opS'::SC Z'.l ,"opsca 
alchidică lucioasă ori mată. 
AI treilea model prezintă un par de mijloc 
pentm o singură persoană. mai inaltă. 
GabarituI laturilor este de 
2 100 x 920 x 300 mm. Ele sunt montate 
pe patru picioare cu muchii drepre_ înalte 
de 400-450 mm. Scândurile (finisare. 
şlefuite) ramei patului se încastrează in 
scobituri date În picioare, după ce au fost 
unse cu aracetin. Suportul pentru saltea 
poate fi lucrat din scânduri groase de 
30 mm, înşllmbatc în laturile dreapta stân
ga, cu spaţii de circa 50 mm între ele. 
Astfel se asigură un pat rigid. 
Modelul 4 este destinat copii10f şi ado
lescentilor. Are dim.:ns:unea de 
I 650 ~ 1 SOO IT'.:-!I :,e:::I:"'...! L::.mrile cadmlui. 
Acestc:-a <;t: ir:.::;:;:;;::-::2zJ. i:-: piCioare cu 
much:i .:i:-~::,:c. '-:''': '::::-c:!l1s:unea de 
-1-(10 x :=':' \:' :.,- ~::-:_ L3 .::ăpaIăi se montează 

~ ~i1~~~~ţ;~~~~;.:~1e ~~~~;~~l:~icelei 
~:;:::-.: ",:;:::'-.:::::: '-:'':: :-:.i:-::;:: abrazivă. Suportul 

r~I'::~~~:-:? ;~~:i~~~'\:'~~~ ~e~~~~r;o 
:-,"":::: <=- ~ '-::: ,,: ::.-: ::2..:.jlcr mecanice prilejuite 
__ :::.-:::. ::::,;::~~e:lŢ!!0r. 
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CARATELE AURULUI CENUŞIU 
"Ioan vOleu 

Mi-ar fi greu să precizez a câta oară voi pleda pentru Încura
jarea şi stimularea, pentru valorificarea imensului-potenţial de cre
ativitate pe care îl detinem. O fac de data aceasta cU ŞI mai mare 
susţin~re, adăugând numeroaselor motivalii de" până acum şi una 
de ordin oarecum personal. 

In urmă cu mai bine de treizeci de ani, scriam primul meu , 
material În calitate de redactor proaspăt angajat la sectia de ştiintă 
a ziarului Scânteia tineretului. Era consacrat Institutului de 
cercetări şi proiectări pentru electrotehnică-ICPE. Deşi ani mulţi 
colaborasem la diverse · publicatii, ceea ce îmi facilitase 
cunoaşterea reali~ă\ilor şi realizărilo', ştiinlei şi tehnicii româneştil contactul cu specia îştii de la IePE mi-a creat o imagine cu totu 
deosebită asupra realizărilor remarcabile prin care românii con· 
tribuiau la zestrea de valori a planetei de la egal la egal cu spe· 
C!~liştii din, cel~ mai dezvoltate ţări ale lumii',' aaesea de pe o po· ' 
zlţle superioara. 

Au urmat sute de documentări la acest Institut, devenit, prin 
realizările sale, punct de reper al competitivităţii românilor in 
materie de creaţie tehnico·ştiintifică, Şi iată că acum, la inceputul 
de loamnă al ultimului an din acest mileniu, IePE Îşi sărbătoreşte 
semicentenarul. o sărbătorire derulată, desigur, În conditiile atât 
de neprielnice, de multe ori ostile, pe care România le oferă astăzi 
celor mai mari valori ale aurului cenuşiu ~ cercetătorilor. Acelor 
cercetători despre care scriam Într-un recent editorial că, din
păcate, in loc să-i găsim În laboratoarele creaţiei, Îi Întâlnim În 
stradă, demonstrâna pentru a-şi obţine binemeritatele şi cuve
nitele drepturi. 

Dar cum obiceiul ·ne cere ca la sărbătorir; să ne bucurăm, 
acum, la cea de a 50·a aniversare a ICPE, se cuvine să-; elogiem 
pur si simplu pe cei care de un deceniu reuşesc să Învingă toate 
greu\ătile, rămânând ceeace au fost şi Îşi doresc să fie: promotori 
ai noufui, căutători neobositi ai ce.lor mal Îndrăznete idei şi s,olutil . 
Ei, specialiştii in electrotehnică, nu· s-au lăsat copleşiţi de indife
renta cu care guvernantii au tratat ce'rcelarea. Prin eforturi 
deosebite, au reuşit să adauge noi elemente la zestrea de valori 
purtând insemnele ICPE. Insemne care ş i astăzi duc in Germania, 
Italia, Israel, şi nu numai, dovezi ale competenţei electrotehnicie
nilor noştri. Fie că este vorba de fabricarea roboţilor ori a 
avioanelor, ci garniturilor d,e metrou,oria,troleibuzelor, a zeci 'şi zeci 
de aparateerectrocasnice ori a tehnologiilor din industriile cera
micii,lemnului, celulozei,' materialelor refractare etc., produsele 
concepute, fabricate experimentate la IePE se regăsesc pretutin
de:ni. Pri~ reorganizări ,şuccesivE!, p~.in creţlrea de cenţre _de p~ofit 
prin găsirea de soluţII care sa-I Incuraleze pe cel rama~1 sa 
Infrunte ,greutăjile din 1ară , conducerea institutului a reuşit să 
menliflă II! viaţa acest centr,,! v~t~l ' al cerc~tării !omâ!1~şti. ICPE. a ' 
fbst ŞI a ramas locul celor dlntal ce rcetări romaneştl In domeniul 
surselor neconvenţionale de energie , al electrote.hnologiilor, 
eJectromecanicii şi maşinilor electrice. In acest institut, microP.fo
ducţia a reprezentat dintotdeauna o Rreocupare de prim ordin. Aşa 
se face că astăzi ICPEocupă locul 4 În România (după primele trei 
ejetinute de fabrici specializate) ca producător În ale elec
trotehnicii. De altfel , În ultimul deceniu, producţia şi productivitatea 
(exprimate În USD) au cunoscut aici creşteri permanente. . . 

Toate aceste Împliniri sunt rodul competentei profesionale şi 
manageriale a celor ce conduc În prezent destinele 'institutuluI. ' 
Directorul general - Prof. dr. ing. Nicolae Vasile - a reuşit aa În . 
aceşti dif ic~~ anFpentru întreaga economie românească să. conti
nue traditiile cercetării şi proiectării electrotehnice româneşti, 
reprezentată decenii de-a randul În lume de nume recunoscute 
precum cele ale, profesorilor Alexandru Nicolau, Roman Stere, 
Gheorghe Hortopan, Dumitru Lăzăroiu, Florin Teodor Tănăsescu. 
Numai tenacitatea şi perseverenta materializata În teme de cer
cetare fac posibilă prezenţa spedaliştilor din ICPE la marile şi exi_ 
gentele saloane de invenţii, la traditionalele manifestări expo· 
zijionale din străinătate. Revista TEHNIUM este onorată de faptul 
ca, În decursul celor peste trei decenii de existenţă, zeci de mate
riale apărute În paginile sale au purtat semnătura unor prestigioşi 
specialisti ai Inslih.ilului de cercetări electrotehnice. . 

Dar a vorbi despre ICPE Înseamnă a aminti şi că aici există o 
editură În cadrul careia apar anual numeroase lucrări semnate de 
cei mai autorizaţi specialişti din tară În domeniul electrotehnicil. 
Mai mult, colectivul acestei edituri' a reuşit să tacă posibilă apariţia 
in continuare a revistelor "Electrotehnica, Electronica, Automatica" 
şi "Lucrările IePE". o aU6vărată.performan/ă dacă avem În vedere 
greutăţile pe care le Întâmpină editorii pub icatiilor de specialitate. 

Fehcitandu-i pe toţi cei care fac ca .ICPE sărămană un far 
căIăuzitor pentru cercetarea stiinţifică din ţară, avem convingerea 
că Încel , dar sigur aurul cen'uşiu românesc îşi va reocupa locul 
detinut decenii de-a rândul pe orbita planetară a marilor valori. 
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) ANTENE 
pen~emisiuni FM si TV • 

P rima antenă pe care o 
prezentăm este de tip canal de 
unde (Yagi) cu patru ele
mente, recomandată În urma 
unor minuţioase experimen
tări . de către firma SONY 
TECHNICS-AIWA (fig. 1). 
Realizarea practică este sim
pLă, 'cu condiţia să se respecte 
dimensiunile din tabel. În 
acest caz se obţine câştiguL 

maxim, care poate atinge val
oarea de 6,5 dB. 

Ca şi pentru ceLeLalte antene, 
aluminiul este materiaLul cel 
mai recomandat. Întrucât 
această antenă are ca element 
activ un dipol Închis, impe
danţa ei de ieşire este de 300 il 
simetric. Aşadar, cuplarea cu 
un cablu coaxial de 75 il se va 
face printr-o buclă de adaptare, 
aşa cum apare la antena despre 
care vom vorbi în continuare. 

HB9CV (fig. 2) este o 
antenă specială, denumită ast
fel după indicativul radio ama
torului elveţian care a experic 

mentat-o. Această antenă are 
numai două elemente,:cJar'par
ticularitateaei constă în faptul . 
că ambele sunt rezonante. ' Cu 
toate că este mai simplă, . 

această antenă are un ~âştig de 
6dB. 

. Poate mai puţin cunoscută . 

constructorilor amatori este 

II 

.. Ing. George MIHAI 

90 MHz 94 MHz 98 MHz 102 MHz 106 MHz 

I.R 1650 1580 1516 1546 13Î6 

'" 520 500 478 460 434 

L, 1650 1580 1516 1546 1376 
,,; 100 96 92 aa 84 

L 0 1 1520 1455 1396 1342 1266 

"" 520 500 478 460 436 
Lo, 1446 1384 1328 1276 1?n~ 

t = 6 10 mm 
T = 15 25 mm 

m = 80 100 mm 

antena verticală 5/8 Â . (fig; ~). 

Chiar (jacli nu are llri.câştlg pro
nunţat; aceasta este în schimb 
omnidirecţională şi foarte sim
pIă. ·Antenap~priu-zisă are 1,9 

m . lungime şi este construită 

dintr-o. teavă sau bară metaiică 
din orice fel de material. 

Diametrul nu contează. 

Această bară verticală se 

fixează pe un suport izolant sau 
chiar in \-irful wlUi stâlp de 
lemn. Cablul coaxial de legă
tură are mijlocul conectat la 
acest eJement vertical. La tresa 
meta!jd! a cablului coaxial se 
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N 

Pilon 

1580 

270 

1700 

Ante 

260 

montează două sau trei sânne 
de 2-3 mm diametru, în 

lungime tot de 1,9 m. Sânnele 
trebuie să stea la 45° faţă de 
pilonul de susţinere. Întreg 
ansamblul acestei antene se va 
ridica mai sus decât pomii din 
jur . . 

o 
N 

o 
N 
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cablu 750 

cablu 750 

B 

bucla 
adaptare 

la televizor 

Cablu coaxial 

o 
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~ 
SCILATOR "MENNEN SPEED STIK" 

.. Ing. Andrei CIONTU 

Evident că titlul reprezintă o glumă, 
deoarece" Mennen speed stik" este 

un deodorant uscat folosit de băr
baţi împotriva transpiraţiei. Modul 
în care este realizat, la cutia suport 

din plastic (fig. 1), mecanismul de 
avansare a pastei deodorante, prin 
rotirea unui buton şi a unui şurub 

din plastic (fig. 2), mi-a sugerat 
, ideea prezentului oscilator cu acord 

inductiv. Oscilatorul poate fi rea
lizat în orice gamă de RF în funcţie 

de întrebuinţarea pe care vrea 
să i-o dea radio constructorul ama
tor: depanarea radioreceptoarelor, 

depanarea televizoarelor etc. 

/ 
conector N 

copac 

corp 
cutie 

cablu 
cooxÎo! 

alimentare + 

~j 

64 

miez 
ferita 
sau Am 

\-

lipitura 
cu 

sicomet 

"'" 

i 

, 60 

surub 
plastic 

I n figura 4 se prezintă schema de principiu a 
oscilatorului, Este vorba de o schemă Colpitts cu 
baza la masă recomandată la frecvenţe ridicate, S-a 
folosit tranzistorul T = BFR99 de tip pnp cu siliciu, 
dar se poate folosi oricare alt tranzistor de RF npn ~ 
sau pnp (pentru npn se va inversa polaritatea alimen-
tării), În figura 3 a şi b se dau cablajul imprimat al 
montajului şi modul de echipare cu componente la 
scara 1: L Pe plăcuţa de steclotextolit, carcasa 
bobinei de inductanţă L se fixează (ca şi miezul) cu 
pastă de lipit sicomet Trebuie asigurată alinierea din" 
tre miezul de ferită (fig, 2) şi gaura carcasei bobinei 
(fig, 1), Pentru frecvenţe mari (sute de MHz), miezul 
de reglaj va fi diamagnetic (din alamă). Reamintim 
cititorilor că reglajele inductanţei L cu miezul de fe-
rită şi cu cel diamagnetic sunt antagonice, 
Condensatoarele sunt ceramice, cu excepţia lui CI 
(tantal), iar rezistoarele de tip RPM (se pot folosi însă 
şi rezistoare RCG de 0,25 W). 

În cazul schemei din figura 4 s-a folosit O bobină 
având o carcasă 0 9 din polistiren şi 

n = 7 spire din conductor CuAg cu 0 0,5 bobinate pc 
o lungime de l = 10 mm. Inductanţa minină este 
L = 0,4 IlH cu miezul scos. 
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ÎNCĂRCĂTOR pentru acumulatoare mici 
Acumulatoarele NiCd nece
sită la încărcare un anumit 

curent, functie de capaci
tatea electriciÎ şi c{e tipul de 

Incarcare. 
ALăturat se prezintă un 

Încărcător pentru acumula
toare de capacitate mică. 

De exemplu, pentru acumu-
latoarele cu capacitate de 

450 mAH, curentul de încăr
care este de 45 mA, iar tim
pul de Încărcare de 14 ore. 

o 

(j 

I 
I 

Y 
K1 

.. Ing. George MIHAI 

la redresor se montează un transformator i20/18 V cu puterea 
aparentă de 20 VA. După redresarea cu ajutorul unei punţi I PM 0,5 sau 
a patru diode 1 N4004, se montează un regulator electronic format din 
tranzistoarele 2N2905 şi 2N3055. În serie cu 2N3055 se montează 
diferite rezistoare prin care se stabileşte curentul de încărcare. Astfel. 
când Rl este cuplat, curentul de încărcare atinge 10 mA, ceea ce este 
admis pentru acumulatoare de 100 mAH. Intensităţile curenţilor mai pot 
fi de 20 mA, 50 mA şi 100 mA, deci bune pentru acmllulatoare de 200 
mAH, 500 mAH şi I 000 mAH. Dioda Zenner este de tip PL5VIZ. 

e1 
500uF 

.,. 
LED .,. 

Kf 
4K2 

1<1 4-fU 

o , 
I 

R2 l20 i 
L....J-_· O .i , 

R3 10C 

L....J o 
R4 100 

o 

R5 100 

2N3055 

2N 
2905 

--'"1 IN 

r v 

T 
1.2-12V T .. 

-O 

Frecvenţa maxima de oscilaţie este de 53 MHz şi 
ea scade pe măsura introducerii (prin învârtirea 
butonului) miezului în interiorul carcasei. 

Extragerea semnalului din oscilator pentru utilizare 
se face de pe o priză a bobinei L, unde se lipeşte fiml cald 
al unui cablu coaxial prevăzut cu o mufă (exemplu, IV). 

C5 

0:
..î. <>1\-0 ~ C2 Cl 

L Ţ?T'" wp ..î. ..î. ce ~ ŢŢ 
<>1\-O<@j> fi 

C3 -
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ELECTRONICA AUTO 

NDERE 
... 

NICA ... 
T RIZATA 

... Dr. Ing. Sorin PISCATI 

În acest articol este prezentată o aprindere elec
tronică destul de simplă, dar sigură în 

funcţionare .. 
Autorul a experimentat~o în decursul anilor pe 

mai multe mărci de autoturisme: familia 
"Dacia", apoi "Lada", "Ford", "Opel" etc. Nu 

s-a înregistrat nici o defecţiune la vreunul din 
exemplarele montate pe maşini, deşi unele din 

ele funcţionează de opt ani. 

5 e ştie că, la temperaturi 
scăzute, capacitatea bateriei de 
acumulatoare se diminuează 
(ajungând în unele cazuri chiar la 
30%), iar valoarea momentului 
rezistent al motorului este semni
ficativ mai mare decât atunci când 
acesta este cald. Datorită scăderii 
capacităţii bateriei de acumula
toare şi creşterii momentului rezis
tent pe timp rece, tensiunea 
disponibilă la bornele electromo
torului de pornire (în tqncţiune) 
poate ajunge la 8-9 V. In cazul 
aprinderii clasice, intensitatea 
scânteii la bujii se diminuează şi de 
multe ori pornirea motorului în 
aceste condiţii nu mai este posibilă. 
Asigurând o scânteie puternică şi 
în.aceste condiţii, aprinderea elec
tronică permite pornirea motorului 
tennic al vehiculului. 

Schema de . principiu a 
aprinderii electronice este prezen
tată în figură. Rezistenta R 1, cu 
lJuterea de 3-5 W, asigurli un curent 
ae autocurăţire a platmelor de 100-
150 mA. Rezistenţa R2, de 470-
5 IO n, va avea o putere de 0,25-
0,5 W, iar rezistenta R3 .va fi de 0,5 
W. Rezistenţele R2, R3 şi R5 vor fi 
rezistenţe obişnuit~l, chimice. 
Rezistenţele RI (5 w) şi R4 = 
11-18 n /5-10 W sunt rezistente 
bobinate. Tranzistontl TI (BDI36; 
BDl38 sau BD140) IllJ va fi pre
văzut cu radiator. In schimb, 
tranzistol1l1 T2 (SU 160, SU 167 sau 
SUI 69) va avea ca radiator carcasa 

metalică a aprinderii electronice. 
Autorul recomandă numai aceste 

. tranzistoare, utilizarea altor tipuri 
nefiind verificată. Este bine ca T2 
sll fie amplasat sub carcasă metal
ică, din motive de protectie contra 
electrocutărilor, dar În nici un caz 
nu trebuie să se atingă dc masa 
autovehiculului. 

Tensiunea din colectorul aces
tui tranzistor estc de 220-300 V. 
Condensatorul el de 0,1 mF 
(pnpl, de tip "cu poliester", trebuie 
să aibă o tensiune de lucnl de min
imum400 V. 

Limitarea ten~iunii de colector 
a tranzistonllui T2 la valoarea de 
220-300 V se face de către dioda 
Zenner D3, de tipul PL220Z
PL300Z, având o putere de 1 W. In 

nici un caz nu se vor utiliza diode 
Zenner de putere mai mică, 
deoarece se aefectează imediat. 
Dioda DI, cu puterea tot de I W, 
este de tipul IN400I-IN4007, iar 
D2 un ZeiIner PL-24Z (24 VII W). 

Referitor la dioda 03, tensiunea 
optimă Î1l colectorul tranzistorului 
T2 trebuie să fie de cea 250 V, ea 
fiind limitată de această diodă. Dacă 
nu se dispune de diode care să aibă 
valoarea mdieată, se pot înseria două 
sau mai multe (fiecare cu lJuterea de 
minimum I W), până se obţine ten
siunea de 220-300 V. De 
exemplu: PL150Z + PlA3Z + 
PL56Z ~ 249 V. . 

O tensiune superioară (300 V) 
este indicată pentru cll asigură cea 
mai puternică scânteie. Capacul de 
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delco şi bobina de inducţie trebuie 
să fie de calitate. altfel există riscul 
străplmgerii acestora de către tensi
unea înaltă. Din această cauză, pra
gullimitativ este de 300 V. 

Autorul a constatat că, practic, o 
tensiune de 220-250 Veste sufi
cientă pentru asigurarea unei scân
tei corespunzătoare la bujii. Bobina . 
de inducţie. măsurată la rece cu un 
ohmmetru, trebuie să aibă o rezis
tenţă în primar de minimum 3 n. 
Dacă rezistenţa este mai mică, 
bobina este parfialdefectă şi nu se 
recomandă uttlizarea aprinderii 
electronice. De altfel, conducătorul 
auto constată indirect această situ
aţie, prin defectarea frecventă a 
contactelor delcoului (perlarea . 
platinelor). 

Corect executată şi ' montată pe 
autoturism (în comllartimentul 
motorului), această apnndere elec
tronică va funcţiona imediat la 
următorii parametri: 
- Tensiunea de alimentare 14 V 

(de la 8 la 16 V) 
- Rezistenţa bobinei (în primar) 

. cca34n 
- Tensiunea 1n secundarul bobinei . 

. cca22000V ' 
. Durata impillsuJui (scânteii) 

. , . . 1,4.1,6 ms 
. Tensiunea în colecto.ru1 finalului . 

. .. .. 220c250 V (300 V) 
MONTAREA APRINDERII ELEC

TRONICE PE AUTOVEHICUL 
Se fixează rigid carcasa 

aprinderii electrOnice pe aripa inte
rIoară a autoturismului prin inter
mediul a două şuruburi cu l'iuliţA 
M3 sau M4. Bama A (+12 V) se 

. leagă la boma de ,,+" (prin cheia de 
contact) a bobinei ae inducţie . 
Masa aprinderi i se leagă la masa 

. ·autoturismuJui (boma de ,,-" a acu
mulatorului). Boma ,,1 ", care face 

legătura cllcolectoruJ tranzistoru
lUI T2, se leagă la cealaltă bornă a 
bobinei de inductie, după ce în . 
prealabil s-a desprins firul care 
merge la delco, respectiv firul tu
rometrului din bordul maşinii. 
Condensatorul de la delco nu mai 

. este necesar şi VII fi decuplat de la 

. platină, ca\?ătul firului . acestuia 
lăsându-se In "aer". Cu aceasta, 
instalarea aprinderiielectronice pe 
maşină estc telminată şi se poate 
trece la pornirea motorului. . 

Pentru conducătorii auto' mai 
pretenţi0şi , există posibilitatea 
obţinerii unor rezultate şi mai 
bune, dacă se fac următoarele 
operaţiuni tehnice: se măreşte dis· 
tanţa dintre electrozii bujiilpr de la 
0,5-0,6 mm la 0,9-1,1 mm. In acest 
caz scânteia este mai lungă şi mai 
puternică, detcrminând o 
aprindere optimă a amestecului 
carburant d1l1 cilindrii motorului. 
Se micşorează distanţa dintre con
tactele delcoului (dintre platine) de 
la 0,4-0,45 mm la 0,2·0,25 mrn. 

Atentic! Dacă axul delcoului 
sau cama prezintă u.zuri, nu şe va 
încerca micşorarea acestei distan!e 
la 0;2-0,25 mm, deoarece jocuri e 
mecanice pot cauza deschiderea 
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incorectă a contactelor, înrăutătind 
funcţionarea motorului. ' 

- Se corectează avansul; de 
regulă, "se dă avans". 

Atenţie! Folosind o benzină 
cores\?unzătoare, nu trebUlc să se 
audă 111 nici un caz "Mtăi" speci
fi.ce unui avans prea mare, în spe· 
clalla acceleraţII bruşte sau când se 
urcă o pantă. In acest caz "se ia din 
avansH imediat, dar nu exagerat, 
deoarece pornirile vor fi grele, iar . 
motorul devine lent, nemaiputând 
dezvolta puterea nominală. In anu-

. mite cazuri, galeria de evacuare se 
poate încinge JJână la roşu. Acest 
lucru este valabil, de altfel, şi în 
C&ZJ.II aprinderii clasice. 

In încheiere, autorul recomandă 
p'rotejarea ap.rinderii electronice, ca 

. ae altfel a întregii instalaţii elec· 
trice a autovehiculului, împotriva 
stropirilor cu lichide sau a jeturilor 
de apă cu ~are se spală habitaclul 
motorului. In acest caz, montajul se 
va acoperi cu o pungă de plasllc, iar 
după spălarea motorului, 
aprinderea bobina de inducfie, 
capacul deicoului şi fişele bujitlor 
se vor şterge cu o carpă uscată până 
la dispariha oricărei umezeli . 

Actualmente toate autoturis
mele moderne de marcă 

echipate din fabric;aă~t~~t~'~~~~:~! 
electronice, IOCllTI"' d 
jelor ce . 
acestora. 
tatea 

'. mult 



AUDIO 

INCItlt! A STICĂ VTP (II) 
- , - .. Ing. Emil MARIAN 

(Urmare din numărul trecut) 

Un alt model practic, cu foarte bune 
rezultate, îl reprezintă incinta acustică 

"de joase" de tip PlED-PIPER, rea
lizat de firma TSN din Haarlem. La 

acest gen de construcţie, jluidul acustic 
- aerul - generează o presiune acustică 

mult mai redusă în interiorul ei. 
Datorită acestui fapt, undele 

staţionare, nefaste .acustic, sunt mult 
mai reduse. Nu mai apare problema 
"căptuşirii" interiorului incintei cu 

material fonoabsorbant. Wooferul nu 
"suferă" în acest caz decât de "amorti

zarea" răspunsului electroacustic în 
zona frecvenţei de rezonanţă. Acest tip 

de soluţie tehnică presupune un 
"acord" deosebit de bun între incintă' 
şi amplifica/orul audio AAF în zona 

frecvenţelor joase şi foarte joase; 

Z(JI 

f 
~. 

el o .. . , 
, A 

ID -30 

tOI) SUJt) 1* eK IOk 
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Ovariantă a incintei acustice 
PlED-PIPER care a dat rezunate 
practice deosebit de bune este 
modelul VTP (Voigt Tapered Pipe). 
Realizat şi eerfecţionat recent În 
Anglia de catre acusticianul Paul 
Voig~ acest model de incintă acus
tică Îmbină avantajele construcţiilor 
"pavilion acustic" şi TL, constituind 
În final un montaj electroacustic HI
FI de supraÎnaltă specializare. 
Functionarea VTP se bazează pe 
faptul că, În timpul conversiei elec
troacustice a sunetelor de frecvenţă 
joasă şi foarte joasă, tubul acustic, 
care are un profil conic, primeşte 
fluidul acustic generat de woofer la 
o distanţă bine determinată (pe cal
culatorl). Ea este egală totdeauna 
cu o treime din lungimea totală a 
tubului acustic. Similar ca la incinta 
TL, rezonanţa tubului acustic 
depinde de lungimea lui şi lucrează 
ca un convertizor acustic. Cea mai 
mică . mişcare a membranei 
wooferului se transmne instantaneu 
În partea Îngustă a tubului acustic 
printr-o creştere a presiunii acus
tice. In zona de deschidere maximă 
a tubului acustic, unde are loc con
tactul cu aerul din mediul ambiant, 
presiunea <lcustică scade şi unda 
acustică generată de spatele mem
branei wooferului se propagă În 
exterior, combinându-se instanta
neu cu unda frontală. Datorită 

Iti 
o 190 

Întârzierii "mecanice" de fază a net superior În cazul VTP. 
undei acustice din spatele mem- Randamentul privind presiunea 
branei woofer, ea devine practic acustică a incintel acustice VTP se 
congruentă cu unda acustică poate vedea imediat analizând dia_o 
frontală (evident, numai pentru gramele .din fi\lura 5. Diag.rama A 
zona frecvenţelor joase). Efectul reprezintă vanaţla preSIunII acus-
imediat este mărirea substanţială lice la nivelul ("W"). Se obselVă că, 
(cu cca 45-65%) a randamentuiui sub frecvenţa de 150 Hz, presiunea 
incintei acustice de frecvenţe joase acustică scade ' cu o pantă de 6 
şi foarte joase. Calculele acustice dBloctavă. Diagrama J3 evidenţiază 
efectuate pe ordinator au demon- presiunea acustică la "ieşirea" tubu-
strat justeţea aplicaţiei practice, şi lui acustic al incintei VTP. Diagrama 
anume a ansamblului VTP-woofer, C [lune În evidenţă presiunea acus-
prezentat În figura 3. Alături de tica totală a incintei acustice VTP. 
mărirea substanţială a transferului Se observă că "scădere<l" cu cca 3 
de putere electroacustică, con- dB apare sub nivelul frecvenţei de 
structia practică a VTP-ului nu per- 30 Hz, un rezultat excelent pentru 
mite' formarea undelor acustice un "W" de diametru mic (cca 20 cm 
staţionare, atăt .. de dăunătoare = membrana wooferului W). 
celorlalte tipuri de incinte acustice. Concluzii imediate: 
Absenţa amortizării "mecanice" a • rezonanja wooferului este 
vibratiilor audio ale aerului implică perfect amortizata (diferenţe de max. 
Însă lolosirea unui AAF cu factor de 2 dB); 
amortizare ridicat. O aM solutie • banda audio, la care se 
practică este dotarea .conului" vtp transmite puterea audio utilă, a cres-
cu material fonoabsorlbant (burete, cut substanţial , Irecvenţa minimă 
vatş de sticlă, lână etc.) scăzând de la 150 Hz spre 30 Hz); 

In figura 4 se arată modul de • THD minim (fapt extrem de 
comportare al VTP comparativ cu util); 
alte incinte acustice. Diagrama A 
prezintă comportarea unui woofer În rezonanţele 
Intr-o incintă acustică de tip "Închis" P~:~'~~t)W~~~ , max. 18 ms, 
de 14 dm3. Diagrama B aratăcom- in vizual! 
portarea aceluiaşi woofer În incinta ă~LI~lIl;ă "clasică" VTP 
acustică de tip VTP. Modul de vari- mare a tubu-
aţie al impedanţei wooferului este (cca 1,8-2,5 m), 
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Deoarece această constructie, de a~
fel foarte bună şi eficientă, nu 
.cadrează" cu o cameră obişnuită de 
locuit, s-a proiectat, realizat şi Încerca~ 
cu rezufiate excelente, o variantă con
structivă ce nu prezintă un gabarit 
mare ~900 x 245 x .400 mm). Se uti
lizeaza practic un woofer cu diametrul 
de cea 200 mm. Dimensiunile con
structive ale acestui tip de incintă VTP 
sunt prezentate În figura 6. Precizez 
că toate Îmbinările panourilor se rea
lizează folosindu-se hol~uruburi şi 
aracet. Pentru consolidarea şi 
etanşarea tubului acustic conic reco
mand folosirea prenadezului. 

Se menţionează că incintele acus
tica pentru semnalele audio de 
frecventă medie-Înaltă se realizează 
separat' (dimensiunile lor nu sunt cri
tice). Recomand un bloc compact 
cu retele separatoare, amplasat În 
incintale-satelit de medii-Înalte, de la 
care pornesc conductoarele pentru , 
,joase" şi "foarte joase". Menţionez 
că acest tip de Incintă "de Joase" 
VTP a fost realizat practic, rezul
tatele fiind .. . superexcelente! 
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CART FĂRĂ MOTOR 
.. Ştefan VODA · 

j'nfigura 1 vedeţi (din profil şi de sus) 
model de cart fără motor, a cărui cons 

vă va oferi nu doar un atractiv mij 
deplasare, ci şi o primă spre 

realizarea unor carturi mai avansate, 
cu motor. Acesta este alcătuit din trei 
elemente de bază: şasiul de rezistenţă 

cu roţile de rulare, sistemul de direcţie 
şi sistemul de frânare. 

Puteti construi cartu! - la dimensi· 
unile pe care le veţi stabili singur, în 
funcţie de talia celui ce-I va conduce -
mai ales din .. materiale recuperate de la 
alte vehicule, dezafectate (cărucioare 
pentru copii. rriciclete, biciclete) , motiv 
pentru care nu indicăm aici o li~tă precisă 
de materi ale necesare. De altminteri, ele 
sunt clar vizibile în desene. Aşa cum 
obseIVaţ i in figura 2, şasin! este din bare 
de lemn (stejar sau fag, la nevoie chiar 
brad) cu profilul pătrat, având latura de 
circa 40 mm, Îmbinare la capete prin 
lipi recl1 aracetin , Încastrare şi consoli
dare eli şuruburi penml lemn, spre a 
rezista bine solicitărilor mecanice la care 
vor fi supuse. Tot aici se vede cum puteţi 
fixa axul de roţile din spate folosind co
liere din tabl! groasă de 1-2 mm 
(deoarece tabla se va · uza prin ftecare~ 
pentm a o atenua, veţi unge bine locul cu 
vase lin! tehnică) şi frâne le. Acestea sunt 
compuse din: tijele metalice (1) (reunite 
articulat prin nituri sau şuruburi cu piuliţă 
şi contrapiuliţă. care să le asigure o 
mişcare lesnicioasă); tamburii de lemn 
(2), care au fixate in faţă tampoane de 
cauciuc (prinse bine cu câte patnl 
şuruburi pentru lemn şi şaibe) tăiate din 
vechi anve\ope de bicicletă sau motoretă; 
arcul de 0lel (3); piesa central~ de legl. 
tură (4) (din lemn) şi cablul (5) din sârmă 
de otel (ca şi cel de la frâna bicicletei). 
Figura 3 vă prezintă variante (Ia alegel'e) 
ale sistemului de direcţie (conducere) cu 
ajutorul unui volan, in prelungirea căruia 
se află un tambur (tobli) din lemn de ste
jar sau fag care au o frecare sporită, din 
metal ori material plastic. Pe acesta se 
află infăşur,at cablul de direcţie. ce poate 
fi o simpl ă frânghie groasă de circa 6 mm. 
Capetele libere ale cablul"i le veţi fixa de 
axul basculant al roţilor din fată ca in 
desenele figurii alăturate. Scaunul cu spă· 
tar îl lucraţi din foi de placaj sau pal, 

tapitate cu material plastic buretos gros 
de 40 mm şi inveli te În folie din material 
plastic înlocuitoare de piele. Ducă doriţi, 
puteti adăuga acestui · vehicul şi o 
caroserie -lucrată dupa un design propriu 
sau inspirat de modelul preferat de auto· 
turism - din tablă sau placaj. subtire . De 
asemenea, Îi puteţi adăuga faruri de bici· 
eletă şi un claxon, alimenlate de la un 
grup de baterii electrice ·uscate. Vopsiţi 
vehiculul tennÎnat În cu lmile preferate. 

Cartul acesta c irculă cu uşurinţă pe 
orice dmm in plan Înclinat (asemenea 
unei sănii) sub ucţiun ca foqc i gravi . 
taţionale . 

1 

2 

\ 
\ 
3 
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În figură (sus) vedeţi cum 
poate fi modificată rama 
obişnuită a unui ferăstrău de 
traforaj, astfel încât unealta să 
poată executa tăieturi diferite, 
inclusiv pe bucăţi de placaj mai 
lungi decât adâncimea iniţială a 
ramei. Desenul de la bază prezin
tă piesele metalice necesare mo
dificării şi modul de asamblare. 
Desigur, toate aceste piese trebuie 
procurate în dublu exemplar. 

Confecţionarea ARCURILOR 
Materialul necesar este sânna oţelită, la diametrul dorit (dar nu mai mult 

decât 4 mm). Dispozitivul de lucru este cel din desen. Se compune dintr-o 
menghină, între fălcile căreia se introduc două forme (A) din metal sau scân
dură groasă, care au scobite coaxial crestături în formă de U sau V. Pentru 
rotirea şi fasonarea forţată a sânnei se utilizează manivela (B), lucrată din 
ţeavă sau bară cu 'profil circular, la diametrul dorit al spiralelor arcului. 
Capetele de prindere (fixare) ale arcului (de pildă, pentru închiderea automată 
a unei uşi) vor fi fasonate cu un cleşte patent sali cu vârfullul1g şi ascuţit (şpiţ). 
Arcul tennÎnat arată ca În figura cu detalii. 

Dacă este confecţionat din sârmă de fier obişnuită, după ce va fi scos de pe 
manivelă, va fi încălzit până la roşu, În flacără, apoi cufundat imediat În apă 
rece. 

.' 

PRESĂ reglabilă 

1 

1 

reglată atât în mod obişnuit 
- de la şUi'ubul cu pIUliţă 
fluture - cât şi de la braţul ei 
inferior, prevăzut cu orificii 
de ajustare. O puteti realiza, 
la dimensiunile dorite, din 
ligle de lemn (de preferat 
stej ar sau fag) cu profil 
dreptunghiular, având 
dimensiunile de 30 x 50 
mm, W1 şurub metal ic (ca 
acela din figură), două co-

P liere triunghiul are de tablă 
entru unele lucrări de (pentru consolidarea 

tâmplărie, legătorie de cărţi îmbinării în unghiul din 
etc. este adesea necesară o dreapta-sus), un cui gros de 

fier şi cateva şuruburi. 
presă ajustabilă. Construcţia Montarea pieselor şi modul 
din figură vă prezintă un de folosire a presei reies din 
model de presă care poate fi desen. 
TEHNIUM septembrie-octombrie 2000 
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Uneori, când lucraţi eLI piese 
voluminoase, metalice sau din lemn, 
este necesar ca menghina să fie fixată 
în afara bancului sau a mesei-atelier. 
Puteţi realiza aceasta cu ajutorul unei 
(sau a două) prese mobile, cu şurub 
(cum sunt cele folosite pentru fixarea 
măsuţei de traforaj), pe care o veţi 
mOnta aşa cum observaţi în figură. 

o 

II 



Imprimanta cu:jetd,e cerneală (IV) 
Proiectarea unui sistem de deplasare a cartuşului 

.. Dr. ing. rosit CURIŢA 

Ing. Valeriu Dan MINCIU 

(Urmare din numărul trecut) 

12. Calculul arcului elic()idal de compresiune 

a) Generalităţi, Elementul elastic respectiv (fig. 11), 
component de bază al transmisiei mecanice cu' fir, are 
[1] , pe de o parte, rolul de a menţine o forţă de tracţi· 
une cât mai constantă În fir, iar, pe de altă parte, de a 
reduce forţele de, inerţie inerente, deci rol de amortizor. 
În acest sens, arcul este legat de subansamblul trans· 
misiei cu fir prin intermediul unei piese profilate-1ntinză
torul (fig. 12, a şi b). 

b) Proiectare. Din motive constructive [3,4f, pentru 
diametrul nominal al sârmei din Ole 65 A (STAS 795-
87) de secţiune rotundă a arcului se adoptă ds = r' 
[mm]. 

Diametrul mediu al spirei arcului are mărimea 
Om = i , ds = 4 . 1 = 4 [mm], 
unde s-a ales i '" 4 (pentru Înfăşurare la rece). 
Diame/relespirei, exterior O şi interior Oi, devin 
O = Om +ds = 4 + 1 =5 [mm], 
01 = Om · ds = 4-1 = 3 [mm]. 
Săgeata maxImă fn, nefiind condiţionată de specifi

cul procesului tehnologic al dispozitivului periferic, se 
stabileşte corespunzător numărului de spire active 
necesar - adoptat comparativ cu structurile similare ale 
construcţiilor existente - şi anume n = 8, cu relaţia [4]. 

In = 8 [)3m . n · S4 c!G · d4s = 8 . 43 . 8 . 31,15180000. 
. 14 = 1,59 [mm], ' 

unde G = 80 000 [N/mm2], conform STAS 795-87. 
Întrucât, În cazul În care n > 7, se recomandă ca 

numărul spirelor de reatem să lIe nr = 1,5 ... 3,5, adop
tându-se nr = 2, rezultă că numărul total de spire este 

nI = n + nr= 8 + 2 = 10 [spire]. 
Pasul spirelor active 1n stare liberă, t, se deduce din 

condiţia 

ca 

Om/4 + 0,2 ~ t ,; 2/3 .om, 
obţinându-se 

4/4 + 0,2 ~ t ~ 2/3 . 4, 1 ,2 ~ t ~ 2,66, 
care trebuie să respecte prevederea standardizată 

ts ? 1,5 . ds = 1,5 . 1 = 1,5 [mm]. 
În consecinţă se adoptă 
ts = 1,5 [mm], 
Înălţimeâ (I'ungimea) arcului 1n stare liberă, HO, 

pentru cazul arcuri lor cu capete Închise - neprelucrate 
- are mărimea 

HO = t . n+ (nr + 1) ds = 1,5 . 8 + (2 + 1) . 1 = 15 
[mm] . 

Unghiul de 1nclinare, uO, al spirei arcului devine 

III 

2 
/ 

/ 2 

1 j 
-' K~ -
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G ISil 
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~. 
i 

! I 

i I ______________________ ~ 

uO = arctg 1111' .om = arctg 1,5//11' 4 = 6,8°, ~ 
Rezultă că valoarea determinată satisface condiţia 

ca unghiul uO să fie cuprins Între 6° şi 9°, pentru a se 
putea neglija solicitarea la 1ncovoiere din secţiunea 
sârmei arcului. 

Lungimea semifabricatului, Is, din care se , rea
li zează arcul elicoidal cilindric de compresiune proiec

-tat esle 
1s = 1IDm, nl /cos uO = 1IA·l0/cos 6,8° = 126,55= 

1271rnmj. 
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IBM 8 ' lansat primul server bazat pe tehnologia ' 
SILICIU PE,IZOLATOR 

. La Început de toamnă;În cadru1 select al 
hotelului HHton din Bucureşti IBM 
România a ammţat noile modele de'seIVere 
AS/400e, sub morto-uI ,AS/400e for 
~xţreme busin~s" dato1i.fă adăl.lgirii la gama 
eXJstentă a nodor modelţ de selVere de vârf 
cu 24 de procesoare şi a altor modele noi 
c?lrc se bazează pe tehOoţ?gia PUJ~ şi Istar 
Ş I care se adresează nOll economtl ' gloha
Hzate bazate pe TJlterpel Actiunea s-a nucu
mt de jJ",:rentadomnilor Keith Rut1~ge şi 
Cmig li. Jo)ll\SOl1 de la IBM USA, partie!
panţJ drret.ţ11a programele de dezvo1tare şi 
prezentare AS/400e. 

Noua linie a celui mai puternic server 
C,OJlstruÎt vreodată: AS/400e - primuherver 
d!n , dom~iu cru:e util.izea.ii1i şi cupm, şi sili
c)u pe rzolaton pe tw smgur chip - se 
bazează pe o tehnolo.sie cemăr~te perior
tl)anţa de 3,6 ~Ii : faţă de tehnologia CU'P'~ 
slmr1u. Nwnat pnn adăuwrea tehnolOgIei 
SO (sil!ciu pe izolator"i), perfoffi1;anţa 
ser,:,erUlUI creştecu'fO-30% pnn protejarea 
lluuoaoelol' de- tr<lJ1Z1stoare dintr-lUl rrucro
procesor cu o peliL-ulă de izolaţie, redueân
du-se astfel scorgerile de electricitate care 
reduc din putere. 

. IBM a fost primul producător de micro
procesoare din Tume t'are a înlocuit al1.lIl1ini
ul (.~ L-upJUI hl (:ablarea mil~ruprocesoarelorl 
ptmtru a mări perfoJmanta, acum filna 
primul producător mondial '(,.~are a peIfeL1:at 
pr~u<.;ţta . masiv~ a microprocesoIului Cu 
SiliCIU pe Iwlaton (SOI)" -

"Tehnologia s iliCIU pe Îzolatori şi 
tehnol,ogia mit'Toprocesoiului cu c·upru .. 
reprezmtă o lovittu'ă dublă dată dEl perfor
manţa se1Vemlui AS/400e", preciza Doug 
Grose, vicepreşedinte IBM SetVer 
Developmen( , jnvestiţijle no.\stre în cer
cetlIe şi dezvoltru'e sunt forute profitabile 
pentru segmentul. seIVerelor IBM şi, cel mai 
U11PQl1ant. pentlu clienţii noştri". 

IBM contIDuă să investească în 
AS/400, '~zitioru\t ca server pentru seg
menntl mediu' de piaţi'i, colltimul să-I rein
venteze, in plus acestuia crescându-i re-

BIBLIOGRI\FI~ . ·SELE<;ftVA,'.::' 
În ordihea cerfnţt?ior .~_~;~.~;.~.:; . ~;>: 
'.; .. .. - . ," . ' .Y'. : .. ~ :;:~;ly<.,:,:~::)~ 
[1] MI~~iU, v.,q:: ~!)~lIl,I,~N~~ 

tlpbubb'j! Jl't, Lug '\i9ide arpr6m!!.~e' 
ingin~r.·de ·mecanlcălfină;::i,sp1~tîI,; . 
tatea •• ţ)i:pip"meht%'p~iferi{~:N~. 
9a1bu ~at0aw W· P,~{~uCU':"ŞJ~tlfjl~~~ 

. [?lC~!umbu~ 40U,'f l'TI,~JlP~," 
Tradyc~re .i!tJ1 limba :engl!?~ar~C!ilura. 
TeQra. Buc.ureşti, 1$~5; ' ... ' . 

. (3J pemlan'; T. TU\lor,: O/ OU riIa, 
1., . Niţu , . O. Baz~ie!,rOh~ctărli 
aparatel91de meC'.nl~iffiil!i'VQI • .2" 
Ed. Tehnică, Bucuri1~ţl; 1988; ,' " . 

. [4] : Demian~ r;, . Ql!r.ila~;.4: 
Koştra~levICI, S., P~ş,c~, &, .. M,dre<;l,,~.; 
Ele",el)t~.. . const(!'ctivei " , .(le 
mecanIcă JJI1i!. cApIii:.â!ll,:.,Edli'urâ; 
Oidaţ\lc'i ' ş\ ' pedagogică . . $ucureş\i, 
198.0. .. . ". .., ." .. " 

.. Ioan Ştefan vOleu 
putaţia de cel mai adaptabil calculator CO~ 
merci al de afaceri construit vreodată. 
AS/400 este lider în domeniul serverelor 
pentru tranzacţii de date dedicat între
prinder:ilor !piCI, şi mijlocii, iar ÎD: .. ultirnţle 
18 Iuru s·a lmegIstrat o creşţere ImpresIo
nantă a "aplicaţHlor disponioile pe această 
p1aţf,?nnă. Din ~ În ce mai multi producă
ton mdepeodentt de software hSV's) îşi 
ada"pteaza soluţiÎle P.entru AS/400, care, de 
altfel, oferă ptimul şi singtll}llmediu de c.l
,'uI complet de 64 de biti, tiind. totodată ~ 
unicul server din domen1u capabil să ruleze 
aplicaţii simultan.Qt:: trei sisteme fl!1ljore de 
operare (OS/4oo, Windows şi UNIX) fără a 
dinunua performanţa. 

NoţU ~~er este ·a9ap1Bt ,modului în 
care clienti! fuc afacon, oterindvalorile 
tradiţionale N400 - fiabilitate, ,calabilitare, 
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QOIlnu scalabilitatea şi performantde Lorus 
Domino, administrând cu succes 75 000 de 
utilizatori demail concurenţi pc Notes 
Bench R5 cu un timp mediu 00, raspuns de 
276 milisecunde, Aceasta echIvalează cu ' 
administrarea poştei electronice 'pentlU o 
populatie de mărimea celei din oraşul 
RoChesteI, Minnesota, CU 'un slngur St!lVef 
AS/4PO. In această evaluare auclitată o:ficial. 
un smgur server AS/400e Model 840 ci 
SUPOltat de zece ori mai mulţi utilizatOli 
concurenti decât cel mai mare server de 
!nţrep~4ere ,auditat of~rit de Compa,g, 
LnJ.t.rr,nataţmd tnnpţll ţţledlU de răsplUls, fil 
pr.lvmta scalabilităţu, AS/400 permite 
clienţilor să atingă economii impOIt<mte de 
cost prin consolidarea utilizatOlilor lor de 
mail, c'!lendar şi aplicaţii Lotus Note, pe 
tnaJ putme selVere. 

Dr~t consecinţă a petformantelor şi 
fiabi~t:ăţii, site-mile celor mai importante 
eveDlm~t.e ,sporttye ~u ca sup91t servere 
IBM, ŞI aICI mreglstran,du-se nOI recorduri 
de la. cot'J1peti,ţie la competiţie. Dal:ă la 
Jocunle OijlŢlplCe de la Atlanţa s-au înregis
trat 189 milIoane de accesăn. la l~ele de la 
Naga.l!o numărul acestora a crescut de trei 
ori, fiind în medie de 11 0 noo de 
accesăJ.ilmi.nut. Recordul absolut În dome
uiu a fost stabilit anul acesta la Wimbledon, 
c~~ la data de 7 jl;llie, s-au inregistrat 218 
~1ioaoe de accesări [963 000 de accesări pe 
nunut), cu un 'tota de 2,3 miliarde {te 
accesări pe tot parcw-sul competitiei. La 
data redactării acestui ru.ticol, Jocurile 
Oumpice de la Sydney sunt În plină 
desfăS\U3fe, dar în mod eet1 at-estea vor 
modifica toate statistic.ile şi etaloanele exis
tente în prezent. 

Ca prute a revitalizării majore (\ selvem
lui ASr400 În anul 2000. IBM a oferit o 
varietate de noi aplicatii şi soJutii e-business 
inclusiv o nouă tehno ogie ce extinde opţju~ 
nile de pOltare oferite dezvoltatolilor de 
solutii pentru a mIa aplicatii UNIX; noi 
soluni ŞI S'9POlt business interugence' solutii 
majOre "I:)usiness to business'" (B2.8) 
prOJectate de lidere în domeniu, cmn sunt i2, 
Logility şi QAD. 
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INDICATOR DE NIVEL, AL FLUIDELOR 

Deşi în revistele 
tehnice şi în special 

în " Tehnium " au 
mai fost prezentate 
montaje detectoare 

de nivel, consider 
~ necesara 

prezentarea unui 
indicator de nivel 

fluide cu 
lmllCaŢl~e continuă. 

... .. ... 
E 
fi 

(J) 

... Ing. Constantin IOAN 

SChema . electrică . utilizează 
două circuite integrate logice. In 
tehnica CMOS: două astablle 
retriggerabile CD4538 şi trei porţi 
NAND CD4011. 

Două porţi. NAND, rezistoarele ' 
A1. A2 şi condensatorul Cx plus 
senzorul de nivel (asupra căruia 
voi reveni) realizează un oscilator 
cu frecvenţă reglabilă. Semnalul 
provenit de la acest oscilator este 
trecut prin cealaltă poartă NAND, 
cu rol de buffer, şi aplicat intrării d~ 
validare + TA2 a p~mLllul astabll 
realizat cu CD4538. In cascadă cu 
acesta m~leste montat un astabil 
din aceeaşi . cIIPsulă, semnalul c~ 
conţine informaţia asupra mvelulul' 
de lichid culegându-se de la ieşirile 
acestuia. 

Pe post de senzor de nivel (ce 

••• .. 

se montează in paralel pe Cx) se 
pot utiliza două .plăcuţe de cablaj, 
fiecare introdusă intr-un săculeţ 
izolant sau in orice a~ container 
nemetalic. Se pot utiliza şi două 
conductoare plate Izolate cu PVC, 
atenţie in să dacă ele nu se 
corodează in mediul fluid' in care 
se vor introduce. La extremităţile 
acestor conductoare sau 
striplines" se va conecta câte un fir 
~onductor. Ele vor face legătura cu 
bornele condensatorului Cx. 

Se va căuta să se realizeze o 
geometrie cât mai paralelă intre 
cele două plăcuţe de cablaj intro
duse in lichid. Astfel, capacitatea 
rezultată va fi dată, cu aproximaţie, 
de relaţia: C = epsilon (A/L) , cu 
epsilon = permitivitatea absolută. a 
mediului lichid (se poate neglija 
permitivitatea materialului izolan! 
de pe plăcuţele conductoare) . 

Atunci cănd în container nivelul 
de fluid este mic (Cx = Co, Co = 
capacitatea echivalentă în. contai
ner) oscilatorul oscileaza pe o 
frec~enţă înaltă, Iar /02 stă in "O" 
(02 = ,,1"), deoarece frecverţa de 
retriggerare setată este mal mică 
decăt cea de oscilaţie a astabiiuiui 
(reglată din A3 şi C3). Aşa se 
poate stabili din Cx, A3 ŞI C3 
nivelul minim de lichid pentru zero 

~::~~ __ ~====~~~~~~~~~~~====~======~==~VO~I~ţi~la~ie~ş~ir~e~.~A~S~ta~b~iI~ul~~es~e~re~t:rig~-~ 
,..----------------~------------_,------_r_,--~--_,--~~P3 

,M 

TPl Co 

+TRl 

GND 

1122 
GND 

+TRl 

GND ---uu 
GND 1122 n rL. 

T-R3 . C3 

Cx 

TP2 

CI 

220n 

R3 +12V 

TP4 

Q, 

TP5 

/Ql 
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SUb această denumire, firma SanYQ cQmercia
Iizează un tun ner pentru trei game de unde LW-MW şi 
VHF, care mai cQnţine un amplificatQr audio. stereo. cu 
puterea de 15 W pe canal. Deci tunnerul recepţionează 
emisiuni MA şi MF: Pentru emisiuni MF sensibilitatea 
este de 2,5 ~V, iar frecvenţa intermediară de 10,7 MHz. 
Aparatul având antenă magnetică ÎncQrpQrată, la emi
siunile MA sensibilitatea este de 150 ~A. 

AmplificatQrul audio. debitează 15 W cu distQrsiuni 
de 0,08%, banda de trecere fiind cuprinsă Între 15 Hz 
şi 50 kHz la o. neliniaritate de ±3 dB. Sistemul CQrectQr 

de bandă asigură o. variaţie de amplitudine de ±12 dB 
la 100 Hz şi 10 kHz. AmplificatQrul mai conţine un 
cQrectQr fiziQIQgic cu eftcacitate de +12 dB la 50 Hz şi 
+5 dBla 10 kHz. 

Sunt prevăzute intrări pentru microfQn dinamic (-65 
dB/l0 kn), casetQfQn (15 mV/l00 kn), PU magnetic 
(2,5 mV/50 kO) şi o. intrare auxiliară (100 mV/30 kQ). 

Sarcina amplificatarului a canstituie difuzQare cu 
impedanţa de 4-16 Q, recamandate fiind difuzaarele de 
8 Q. Alimentarea aparatului DCX2300L se face din 
reţeaua de 220 V'50 Hz. 

(Schema În paginile 18,19.) 

gerat pe frantul PQzitiv al semnalului 
+TR2. 

Dacă capacitatea Ca creşte, la 
ieşirea /Q2 vor apărea impulsuri cu 
lăţime din ce În ce mai mare, care se 
aplică intrării de retriggerare + TR1. 
La fel ca mai sus, atunci când 

frecvenţa de retriggerare (şi de 
ascilaţie) este jaasă, impulsurile care 
apar pe + TR 1 retriggerează astabilul 
În funcţie de valaarea campanentelor 
R4 şi C2, menţinând ieşirea mai mult 
În ,,1" şi semnalizând faptul că bazinul 
este plin. 

ValQarea recamandată pentru Cx 
este 60-100pF, pentru care se pot 
obţine frecvenţe de oscilaţie Între 10 
şi 30 kHz, funcţie de valaarea capa
cităţii "striplines" din bazin (Co). 

Semnalele care prezintă func
ţianarea sunt prezentate În pag. 16. 
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Retete de • 
GRUNDURI 

de aplicat pe tencuieli de zidărie 

În casele mai vechi, care au 
pereţi cu tencuială lipsită de 
netezime, se recomandă 
văruirea , NU zugrăvi rea sau 
vopsirea cu vinacet ori cu vopse
le de ulei. 
1. Pentru văruieli: pastă de var 5 
kg , săpun de rufe 250 g, ulei de 
gătit 50 g, apă până la obţinerea 
unui volum de 10 litri de grund. 
Se amestecă omogen toate 
ingredientele, se strecoară prin 
sită şi se văruieşte cu bidineaua. 
În grund poate fi adăugat un co
lorant. 
Altă reţetă: pastă de var 5 kg, 
ala un de potasiu 50 g, apă caldă 
până la obţinerea a 10 litri 
amestec de grund. Se omoge
nizează varul mal intâi cu 5 I 
apă , apoi se adaugă alaunul 
dizolvat in restul de apă 
fierbinte; după care se pro
cedează ca mai sus. 
Altă reţetă: pastă de var 5 kg, 
sare de bucătărie 200 g, clorură 
de var 100 g, .apă până la 10 litri 
de grund. Se lucrează ca mai 
sus. 
2. Pentrv zugrăveli: humă cer
nută 2 kg, săpun de rufe 250 g, 
alaun de potasiu 125 g, clei 250 
g, ulei de gătit 30 9 (sau ulei de 
in fiert), apă până la obţinerea a 
10 litri de grund. Mai intâi se 
dizolvă cleiul in trei litri de apă 
fierbinte (eventual se ţine pe o 
bale de apă). În câte doi litri de 
apă , se pregătesc soluţii sepa
rate de alaun şi de săpun plus 

(Continuare in pag. 23) 

AVERTIZOARE ••• 

••• de prea-plin 
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1 2 

Pentru a şti când un rezervor de apă (instalat, de exemplu, În . 
podul unei clădiri) este plin, fixaţi .Ia nivelul dorit dispozitivu~ construit 
după desenele de mai sus (fig. 1). Acesta se compune dintr-o scândură
suport (2) pe care se fixează un tub metalic din aluminiu J1), lung 
af.Jroape cât Înălţimea rezervorului. In interiorul tubului se afla un dop 
cllindnc de lemn (5), care culisează liber sub acţiunea stratului de lichid 

. din vas, plutind la suprafata acestuia. De ambele părţi ale tubului, dea-
supra sCândurii, montaţi două lame metalice, tot din aluminiu, care să 
se suprapună la capete (3, 4), dar să fie uşor depărtate Între ele. La 
celelalte capete ale lamelor se conectează câte un conductor electric 
(fir) care se montează În serie cu o sonerie sau un intrerupător de 
curent (ori cu ambele). Astfel, când nivelul apei din rezervor a atins 
punctul dinainte stabilit, dopul de lemn va apăsa pe lama de dedesubt . 
şi o va pune in contact cu cea de deasupra; circuitul electric se va 
Inchide şi soneria va avertiza ori contactul va intrerupe curentul (fig . 2). 
Fixarea dispozitivului pe vasul cu lichid se va face prin intermediul 
bridelor (6) din tablă de aluminiu. 

... de incendiu 
Pe un cleşte de rufe, din lemn, se montează, ca În desen, două 

şuruburi metalice. De acestea se leagă două cabluri electrice (sau unul 
bifilar) care se conectează la soneria apartamentului ori la un clopoţel 
sp'ecial instalat, cu un sunet deosebit - de exemplu, un buzzer. Intre făl
cile cârlig ului de lemn se introduce un capăt subtire de lumânare. 
Asemenea cleştl de alarmă pot fi montaţlJn toate Incăperile in care 
există un cât de mic pericol de Incendiu. In cazul izbucnir" unul foc, 
parafina lumânăril se topeşte, capetele cârligului se inchid şi sonerla dă 
alarma. 
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Ima~ama valOrilor-reactanţelor pentru bobine 
. şi condensatoare în funcţie de frecvenţă 

XL = roL = 2IIfL; Xc = 1 = 1 roc 2rrfC 

Exemplu C = 260 pF; f = 250 kHz. 
Din diagramă se deduce lkn<Xc < 10 kn. 
La fel se determină şi pentru inductanţă. 

X ,. 1MZ MtIC1 Wlf "'1Il .kWl lHIIL r/mIZ UJf'fItl 7lIIII'J 
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II ; 1 

II : I 

II :1 

II : I 

II '1 

II 01 

II il 

II ; I 

, , 

Valorile celor mai Importante numere 
din electronică 

n Ig n 

V2 1,41421 0,15052 

V3" 1,73205 0,23866 · 

n 3,14159 0,49715 

4n 12,56637 1,09921 

n/2 1,51079 0,19612 

Tf/3 1,04720 0,02003 

nl4 0,78640 0,89609-1 

lIn 0,31831 0,50285-1 

l00/rr 57,29578 1,75812 

l/Vi" 0,56419 0.75143-1 
,.a 9,86960 0.99430 
4,. 39,47842 1,59686 

n'l14 2,46740 0,39224 

nV2 4,44288 0,64766 

nI V2 2,22144 0,34663 

e 2,71828 0,43429 

el 7,38906 0,86859 

lle 0,36788 0,56571-1 

0,3010 

---------x : ___________________________________________________ 1, _ ........ _.. .. ........ J ~=_~:_=~:_=~~:_=~:_==:_=:_=:_=:_=~:_=~:_=:_=~:_=~:_==:_==:_=:_=~:_=_:_---~::::~-.! ---------- --------- -------------------- ----
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0,69315 

2,30259 

In 2 
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Tuburi electronice de elDisie 

QEOSf40F 12.6 For further data S<."e QE05j40 
0.62 

QEO$j40H 26.5 For further data see QEOS/40 
0.3 

------------------
QE0S!40K t3.5 For further data sec QEOS/40 

058 

~--~-- _ .•.•... ,--- _.- ., 
QE08/l00 6.3 C te!egr. 30 0.75 ,., 385 200 1.10 100 
R.F. h«m 3' CaS3 mod. 3. 060 '50 300 130 0.65 67 
power letrode SSB1) 30 0.75 lIO 130 • O,S3 100 

SSBJ) 30 0.15 310 27' 120 0.113 '00 
Bmoo. 0.75 2., 56(JI) 3(01) 0.83 1011 --... __ ._----- ------._._-- - ---,,---_ ... . .-._-_ . . _ .. _._-_ ...• 

QEOljlOOH 26.5 For furthcr data see QE08J200 
0.85 -_. __ ._---- -------., ----_ •. __ •.. _-----------

QELI/I50 6 C telcgr. 15" 20 2,., 250 37. 2h 250 42 63 
AircooIcdR.F. 2.6 C ag,llIod. 15" 1.6' 2l' 2011 230 IA 165 
power tctrode SSB~) 115 20 300 75 O 20 250 

SSB') 115 20 300 250 300 2.0 250 
SSB') 1.75 'h 300 160 1511 2.0 '" •... ,----- ----' .. _---- ---_.--._-

QEU/l!OH 26.5 For furtber data see QELJ/JSO 
0.58 
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TRAN$MrŢrlNG TUBES· Tottrodes, PnlodQ 

'r"pc,;md 

application 

QEl.1/100 
V.H,F-iU.H.F. 
Icl~ 

V, (V) Oper(IIÎllfl rvnJirio".r ............. _. ___ .•.. t..imilillfJ 

1, (A) f V. I~l 1. W. r.alll".~ 

6 
2.' 

(MHz) (kV) (V) (mA) (W) v~~-w.-

SSB 1) 30 
SSB Z) 30 
SSS-) 30 
A,M. tdepb. 30 

'.0 
~O 
~O 

2» 

400 70 
400 35" 
400 225 
400 175 

(krl (W) 

o 2.0 
400~) 2.0 
.lfX)l} 2.0 
tOS 2.0 

25. 
2~O 
250 
250 

::::·cc-:---·-=--c: 
QELl/275 6 C tele&!"_ 175 2.0' 2'-0' 
V.H.F.jU.H.F. 2.6 CtcteU:f. SOO 2.0 300 1.0' 2.50 
letrode C Ilgl mod. /15 LS 250 1.5 165 

QEl2jZ15H 

QQC03jJ4 
Quick. b~ling 
double tClro-de 

QQCO"!15 
Quick beating 
double tetrooe 

SSB 1) 175 2.0 JSO 2.0 250 
ssa l) t 75 2.G 3$0 300 2.0 2~O 

--------
26.5 For further data st.'Il QEL2i275 
0.58 

3.15 CtdegL")"} 200 
1.65 

J.lS Ctelqr_~) 

1.36 or C tekgr.") 
6.3 
0.68 

60 
60 

0.25 250') 90 

Q.6() 200 60 26.6 0.6 12 
025 115 ro 10.6 0.6 12 

B/Ist (·f)IU!C"C·'iOIJ.'· 

Max. dimc'Is;ons 

diarn. Icnglil 

" 

42 61 

Tuburi electronice de elDisie 
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SFREDEL 
pentru 

lemn si zidărie 
l 

Dintr-o bară cilindrică de fier 
cu grosimea de 8-12 mm puteţi 
lucra un sfredel capabil să per
foreze lemn sau zidărie de 
cărămidă (aşa cum e necesar 
adesea în lucrări de instalaţii 
electrice, de apă, sanitare etc.). 
Pentru aceast,!, mai întâi tăiaţi 
bara la lungimea dorită , ţ inând 
seama că cu cât părghia ei este 
mai mare cu atât scade efortul 
fizic depus la găurire. Cu ciocanul 
şi dana, fasonaţH capătUl tăietor 
(cuţitul), apoi ascuţiţH la polizor 
sau cu o pilă mare. După care 
îndoiţi bara potrivit formei pe care 
o vedeţi În figura alăturată. In 
detaliul de sus, observaţi forma 
cuţitului. Acesta va trebui călit prin 
Înroşire În flacără sau cărbuni şi 

răcire imediată În apă. Ascuţiţi 
cuţitUl din nou cu o pilă fină. 
Montaţi mânerul din lemn. Ultima 
operaţiune constă În a-i adăuga 
manşonul de tablă din material 
plastic (modelat la cald) pe care-I 
vedeţi în desenul-detaliu din 
dreapta. EI vă permite să rotiţi 
sfredelul eficient şi comod, fără a 
face rosături sau bătături În 
palmâ. 

DISPOZITIV 
Oricând aveţi de secţionat 

sau de făcut o lucrare În plan 

t orizontal pe o folie mai mare pen ru din material plastic, linoleum, 

~f_i_x_a_·_t_s.!.., _i _Î_n~t_i_n_s_f_o_li_i----, ~~c~~~tcbin:sl~ti~:f,es~! 
masa de lucru. Pentru aceas

BORMASINĂ 
CU nivelă de aer 

Ataşând (cu benzi de scoci) o 
mică nivelă cu apă (şi bulă de aer) 
la partea superioară a carcasei 
unei maşini electrice de găurit, 
veţi avea posibilitatea de a perle
ra orilicii perfect orizontale În 
suprafeţe ver"cale. Dacă este 
vorba de un perete din beton sau 
piatră, veţi folosi un burghiu cu 
cap vidia şi, eventual, o 
bormaşină cu dispozitiv de per
cuţie. 
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ta, puteţi folosi dispozitivul 
simplu improvizat ca În fi
gură. EI se compune din 
două prese mobile cu şuţub 
reglabil (sunt foarte eficiente 
cele aflate În trusa de 
traforaj) şi o riglă de lemn. În 
lipsa preselor, puteţi folosi 
două şuruburi pentru lemn, 
pe care le veţi introduce 
direct prin riglă (în orificii date 
dinainte) şi le veţi înşuruba În 
masa de lucru. 

Retete de , 
GRUNDURI 

(Urmare din pag. 20) 

ulei. Apoi, În soluţia fierbinte de 
clei (complet dizolvat), se 
adaugă, pe rând şi amestecând, 
soluţia de alaun şi emulsia de 
săpun cu ulei. După răcire se 
pun huma şi restul de apă , 
amestecându-se îndelung. Se 
strecoară prin sită sau printr-un 
ciorap vechi din lire sintetice. Cu 
acest amestec se dă un strat de 
grund pe zidăria ce urmează a fi 
zugrăvită. Atenţie! Cleiul poate fi 
înlocuit cu 500 g aracetin, care 
se dizolvă uşor În apă rece. 
A/tă reţetă: humă sau praf de 
cretă 1 kg, clei de cazeină un 
litru, ulei de in fiert 75 9, apă un 
litru. Mai Întâi se prepară cleiul 
de cazeină astfel: În 900 mi apă 
rece se toarnă 300 g cazeină ş i 
se Iasă În repaus timp de cinci 
ore, apoi se încălzeşte pe baia 
de apă la temperatura de circa 
50· C, amestecându-se fără 
Întrerupere până la obţinerea 
unui sirop omogen. Separat, În 
100 mi apă fierbinte, se dizolvă 
200 g borax şi 20 9 fenol. Soluţia 
aceasta se adaugă peste cea de 
cazeină şi se amestecă până la 
omogenizare. Deci, În acest litru 
de clei de cazeină se adaugă 
uleiul de in şi se amestecă ener
gic, pentru a forma o emulsie, În 
care se toarnă, treptat ş i conti
nuând amestecarea, huma (sau 
creta) şi apa. Se strecoară ş i se 
aplică pe perete cu bidineaua. 
Altă reţetă: humă 2,5 kg , săpun 
de rufe 250 g, clei 250 9 (sau 
aracetin 500 g), sullat de cupru 
150 g, ulei de in fiert 50 g, apă 
până la 10 litri. Se lucrează la Iei 
ca grundui cu al,aun, dar folosin
du-se vase de lemn, sticlă sau 
material plastic. 



LOCUINTA , 
ca sistem energetic (III) 

.. Ing. Gheorghe MANEA 
Grupul Român de Lucru pentru Energie - Bucureşti 

(Urmare din numirul trecut) 
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Pompă termică folosită la blocurile de locuinţe pentru valorificarea căldurii aerului rezidual. 

Pentru blocurile de locuinte se 
folosesc pompe de căldură ca: 

• aer-aer. Pompa recuperează căI. 
dură de la aerul rezidual din clădire 
şH transferă sistemului de conducte 
prin care circulă aerul proaspăt. 
Diferenţa de căldură necesară se 
asigură prin convectori electrici 
amplasati în !iecare cameră; 

II 

• aer-apă. Pompa de căldură recu- .. In Iugoslavia a fost dezvoltat un sistem 
perează caloriile din aerul rezidual şi combinat de valorificare a energiei 
le transferă circuitului de apă caldă din solare prin intermediul pompelor de 
bloc (radiatoare sau pardosele căldură, având ca obiectiv reducerea 
încălzite). Se poate atinge o economie consumului de combustibil (fig. 7). 
de energie de 30% (fig. 6). Sistemul cuprinde o instalaţie de 

In Europa Occidentală, încă din colectori solari conectaţila două re
anii '80, pompele 'de căldură zervoare de depozllare 8 fluidulul cald 
economiseau 6,7% din consumul de ce asigură energia pentru o perioadă 
cărbuni destinat ' încălzirii locuinţelor. de şase ore. Pompa de căldură preia 
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PILĂ ELECTRICĂ NONCONFORMISTĂ 
.. Andrei CIONTU 

+ 
Mi-au căzut în 

mână două l!.agini 
din" Ziarul 

Ştiinţelor şi al 
Călătoriilor" din nu 

ştiu ce an (că nu 
era scris pe respec
tivele pagini 559 + 
560), dar, în orice 
caz, an antebelic. 

conductor 

compartiment 
pentru un 
element 

Sub titlul" O nouă 
pilă electrică ", 
autorul, Daniel 

Roşca, îşi prezin,tă 
Invenţza. 

electrod 
(+) 

1 

Aşa cum este arătat În figura 1, un element al pilei 
constă dintr-un electrod generator dreptunghiular (cel 
folosit: 100 x 60) din tablă de zinc (sau alt metal ata
cabil), un alt electrod conductor de aceleaşi dimensi
uni, din cupru, un izolator Între ele (nu chiar beţe de 
chibrit, ci un izolator recuperat de la acumulatoarele 
obişnuite, aruncate) şi pasta electrolitică. Aici inter
vine nonconformismul acestei pile, deoarece pasta 
electrolitică excitatoare este reprezentată de ... 
muştarul alimentar, care se vinde la borcane În ma
gazinele alimentare. O cutie de plastic compartimen
tată, de exemplu, În şase (fig. 2) va alcătui carcasa 

Izolator 
din plastic 

eleetrod 
(-) 

cutie din 
plastic 

2 

H 

L 

pilei semiumede de şase elemente, care va da, după 
afirmaţiile autorului, circa 6 volţi la ieşire, după ce 
elementele au fost legate corect În serie. Cutia va 
avea, bineînţeles, şi un capac, iar după "Încărcarea" 
cu muştar pila va fi manipulată cu grijă. Cutia s-ar 
putea improviza şi prin lipirea unor cutii mici de plas
tic (de exemplu, pentru bomboanele CIP) una de alta 
sau confecţionând carcasa din carton de 2,5-3 mm 
grosime şi vopsind interiorul (pentru a nu "suge" oţe
tul din muştar). Această pilă, uşor de realizat, care 
are un volum şi o greutate acceptabil de mici, ieftină 
şi uşor regenerabilă (alt borcan de muştar) poate fi 
de un real folos radioelectroniştilor constructori. 

şi distribuie energia În locuinţă. 
Sistemul este realizat modular, are 
capacitatea de 1 MW, iar costul insta
laţiei se amortizează Jntr-un an. 

Sistem energetic combinat: energie solară şi pompă de căldură. 

Prin folosirea pompelor de căl
dură la Încălzirea locuinţei, În Franţa 
economia de energie se situează 
Între 30 şi 60%. Dacă se folosesc şi la 
uscarea rufelor, la prepararea apei 
menajere, la conditionarea aerului În 
Încăperi, atunci eficienţa energetică 
se ameliorează cu 50·70%. 

În Incheiere nu se poate să nu 
observăm că energetica locuinţei 
cunoaşte un proces continuu de per
fecţionare şi inovare. 

Trebuie reţinut, de asemenea, că 
domeniul este atât de vast Incât 
oricine, individual, se poate integra In 
eforturile de a imagina şi realiza o 
lucuinţă mai evoluată În plan ecologic 
şi energetic. Dorim ca această obser
vaţie să stimuleze cititorii În a privi cu 
ochi critic sistemul energetic al pro
priei locuinţe şi a Incerca să 
găsească soluţii de Îmbunătăţire a 
performanţei energetice a acesteia. 
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Acest detector poate fi 
o anexă utilă la un . 
miliampervoltohm

metru (mavometru), 
mai ales cu indicaţie 

cifrică, pentru a-l 
transforma Într-un 

milivoltmetru electro
nic de RF, foarte util 

celor ce fac construcţii 
de radiofrecvenţă. 

j n figura 1 se dă schema de 
principiu , care este foarte simplă, a 
unui redresor dublor de tensiune. 
Pentru ca detectorul să lucreze la 
frecvenţe cât mai mari (de ordinul 
sutelor de MHz), s-au folosit ca 
diode detectoare 01 , 02 diode 
Schottky (BĂNEASA SA) de tip 
BS1 01 06Y, care au: pentru te·nsi-

c rocodil 

vorf clama 

piulito M3 
ingropata 

CAP DETECTOR RF 
.. Tony E. KARUNDV 

masa 

dintr-un cilindru din aluminiu cu 0 18 
şi În lungime de 45 de la un conden
sator electronic defect. S-a con~ 
fecţionat un dop de tefton, care În 
gaura centrală are un vârf (pin) de 
test din alamă. Dimensiunile dopului 
şi pinului nu sunt critice; ele se 
adaptează carcasei cilindrice de 
aluminiu , dopul de teflon trebuind 
să intre fest -În carcasă. Printr-o 
gaură \21 4 iese un cablu coaxial 

+ 

A K . 

~ 1 

flexibil (de microfon), care trans
mite la mavometru tensiune a , 
redresată. Cablul va avea la 
capete două banane: una roşie ş i 
una neagră . Tot prin gaura de 
fund 0 4 iese şi un condu ctor 
liţat izolat negru, nu mai lung de 
10 cm, având un croc.odil lipit la 
cap şi care serv eşte la 
culegerea masei montajului 
supus testării. 

cab lu 
coax ial 

cositorire sticlotextolit 

dop din teflon t ub din aluminiu 2 

unea inversă Vr = 10 V, curentul 
invers este minimum IR = 100 mA, 
pentru tensiunea directă VF = 0,4 V 
(maximum), curentul redresat este 
IF = 1 mA. Capacitatea proprie a 
diodei (în capsulă de plastic) nu 
depăşeşte Co = 1 pF, ceea ce o face 
funcţională până la frecvenţa de 2,5 
GHz. Condensatoarele C1, C2 sunt 
ceramice, de bună calitate şi cu 
capacitatea de 5,6 nF. Realizarea 
constructivă a capului detector este 
prezentată În figura 2, Cele patru · 
componente electronice, C1, C2, 
01, 02, se montează pe partea pla
cată a unei plăcute de sticlotextolit 
(montaj pe suprafaţă , fără găuri). 
Carcasa detectarului s~a realizat 

EI 

... 
a: .s O_e 
~ct1 ... 
L..:.~ O r- __ 

Z·- 0 
W.o C 
-== ct1 ct1 ,..::- ... _0_ 
...1 « 'ct1 ... 

'ct1 -

Analizând schema, se observă că tensiunea' de ieşire U2 
este egală cu tensiunea de prag a diocei Zen ner, şi ea rămâne 
stabilizată' la această valoare cât timp curentul de ieşire nu 
depăşeşte valoarea nominală a curentului de ieşire , 12 = 120 C, 
(220 - 0,4 U2)' 

Dacă se impune 12 atunci rezultă : 

C - 12 
, - 120 (220 - 0,4 U2) 

(C, În "F, 12 În mA, U2 În V) 
Pentru C, se utilizează obligatoriu un condensator nepolar

izat de bună calitate, suportând cel pUţin 400 V c.c. sau 250 V 
c.a. , 

. Pentru R '(protectie conlra supratensiuni~ se ia o valoare 
egală cu 3/12, 
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OPTOCUPLOR 
Dintr-u~ t;?nZistor cu silic,iu cu capsula metalică, un 

bec telefonic tip baionetă de 6 V (12 sau 24 V) şi un corp 
de pix u~at,;se ' poate confecţiona un optocuplor (e drept, 
nu miniatural)ca În figura 1. Trebuie precizat Însă 
esenţialul: capacul capsulei tranzistorului trebuie Îndepăr
tat cu grijă, cu ajutorul unui polizor fin , astfel ca lumina 
becului să cadă pe joncţiunile tranzistorului (care devine 

12 

astfel un fototranzistor), cum se observă În figura 2. 
Folosindu-se un bec telefonic de 6 V nominal, s-a 

reglat tensiunea filamentului Între 5,2 şi 7 V; astfel s-a 
obţinut , pentru rezistenţa prezentată de tranzistor În tre 
colector şi emitor, şi care a fost măsurată cu un ohmmetru 
digital, o valoarea variabilă Între 22 kfl şi 11 kfl (!). 

Rezultatul ar putea fi util În construirea montajelor 
electronice de automatizări. 

1 

6V J 45 mA 

10 

~~-U(~· ===:: 
J~ 

SC 107 2 L-__________________________ ~ 

14 

12 

5,2 5,4 5,6 5,9 6,0 

Condensatorul de filtraj C2 (În ~F) se calculează cu relaţia: 

C2 = 200 liU2 (12 În mA, U2 În V) 
Dioda Zen ner adm~e o putere de disipaţie cel puţin egală cu 

12U2, iar D, valori ale tensiunii şi curentului egale cU U2 şi 12, 

Avantaje: permite obţinerea unei intensităţi continue de câţi

va miliamperi sau zeci de miliamperi În mod foarte economic şi 

cu foarte puţine pierderi de putere. Se pot obţine şi tensiuni mai 

mari de 300 V. Are volum redus, protecţie perfectă contra scurt 

circuitului accidental, stabilizeâză tensiunea de ieşire. '" 

Inconvenie.nt'9: pericol de electrocutare - chiar dacă tensi· 

unea de ieşire este mk:ă, deoarece Între montaj şi masă sunt 

220 V. Obţinerea unor intensităţi mai mari de 50 mA este· dificilă. 
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RADIORECEPTOARE (II) 
Cele mai potrivite construcţii pentru începători, care de 

. cele mai multe ori sunt elevi, rămân ra,i' l iorlecE~ptloaleel,~,_. 
întrucât rezultatele obţinute cu aceste memtaje 

au mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate 
rezultate bune, iar reuşita unui montaj constituie 

un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe. 

Radioreceptor 
cu reglaj al amplificării 

Cu toate că are numai două 
tranzistoare, radioreceptorul prezentat 
in figura 3 are o arJlplificare mare, 
auditia făcându-se tot În difuzor. De 
remarcat că acest montaj se ali
mentează cu o tensiune foarte mică, 3 
V sau chiar 1,5 V, şi cuprinde un număr 
redus de piese. 

. Din multiplele semnale .provenite 
de la antenă, circuitul oscilant L-Cv 
selectează semnalul unui anumrt post 
de radiodHuziune. Semnalul selectat 
este apoi detectat cu dioda Di iar com
ponenta de audiofrecvenţă, prin 
potenţiometrul P şi condensatorul de 
5fLF,_ se aplică pe baza tranzistorului 
T1. In schemă se observă modul de 
legătură mal pUţin obişnuit dintre cele 
două tranzistoare: emitorul primului 
tranzistor este cuplat chiar In baza 
următorului tranzistor; datorHă acestui 
fapt, amplificarea este foarte mare. 
Acest mod de cuplare a două tranzis
toare se numeşte montaj Darlington. 

Pentru recepţionarea undelor 
medii, bobina L se confecţionează pe o 
carcasă de carton, preşpan sau mate
rial plastic cu diametrul de 30 mm, pe 

Un montaj deosebit 
Un alt radioreceptor cu amplificare 

directă, care ' funCţionează in gama 
undelor medii, este prezentat in figura 
4. d • 

Modul cum sunt cuplate cele oua 
tranzistoare creează o impedanţă 
mare la intrare şi o amplificare pro
nunlată . 

mpedanţa mare de intrare provine 
din faptul că tranzistorul TI este 
repetor de emHor. Din acest motiv, cir
cuitul oScilant este cuplat direct, fără . 
priză sau infăşurare suplimentară. 
Primul tranzistor are rol de amRllficator, 
deteCţia (şi o amplificare) făcând!]'se 
cu tranzistorul T2. • 

Tranzistoarele T1 şi T2 sunt de tip 
BC108 sau BC109. Bobina circuitului 
oscllant se confecţionează pe o bară 
de ferită lungă de 10 cm şi cu dlametrul 
de 8 mm, având 80 despire din sârmă 
CuEm 0 0,08 '" 0,1 mm. 
Condensatorul variabil are capacitatea 
maximă de 250 pF. Bobina se poate 
confec~ona şi pe o carcasă cu miez 
dar În acest caz la intrare se cuplează 
o antenă exterioară. Auditia se face In 
căşti cu impedan!a de 2000 n. 

ANlEN;' 

o 

.F 

care se bobinează 80 de spire din 
sârmă CuEm 0 0,3 mm. Bobinajul se 
face spiră lângă spiră. Condensatorul 
de acord Cv are capacitatea maximă 
500 pF, deci se poate folosi o secţiune 
de la un condensator cu dielectric aer 
sau ambele se~uni cuplate In paralel 
ale unui condensator-miniatură de la 
aparatele de radio portabile. 

Dioda D este miniatură de tip 
EFD106, EFD108, AA112, D2E, 
1 N54A etc. Cele două tranzistoare sunt 
de acelaşi tip, de pildă EFT319, 
EFT323 etc. Se vor folosi deci tranzis
toare cu germaniu, care funCţionează şi 
la o tensiune mică de alimentare. 
Transformatorul de ieşire Tr poate fi 

3 

conf~onat ~ un miez cu secţiunea 
de 1,5 + 3 cm2, in primar având 600 de 
spire din sănmă CuEm 0 0,1+ 0, 15 mm, 
iar In secundar 70 de spire din sârmă 
CuEm 0 0,25 + 0,3 mm. Trans
formatorul poate fi procurat şi din co
me~ (transformatorul de ieşire de la 
orice tiP de aparat de radio). Se poate . 
utiliza şi un transformator de sonerie. 
Difuzorul poate fi miniatură sau 
obişnu~, cu impedanla bobinei mobile 
de 4 + 8 n. Antena este un fir ",etalic 
lung de 5 + 6 m. După confecţionare, 
aparatul nu are nevoie de reglaje; sim
pla rotire a condensatorului va face ca 
In d~uzor să se audă programul unui 
post de radiodifuziune. 

4 
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Mică enciclopedie 
electronică TEBNIUM 

Răspunzând sutelor de solicitări primite de la cititorii noştri, continuăm să prezentăm 
construcţii electronice cu largă aplicabilitate, dar cu grad scăzut 

şi mediu de complexitate, care să permită atât electroniştilor începători 
. cât şi ceror 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 construc-

. tor ing. Sergiu Florică (Y03SF), 
Această suită de scheme a fost pusă la dispozitia redactiei de prietenul apreciatului 

dispărut, cunoscutu{ publicist ing Ilie Mihăescu. 
(Redactor şef al revistei TERN/UM până în anul 1997), 

Tr 
-~ ~-~ 

220V 
2>< EFD106 EFT 250 Pl 24 Z 
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METODOLOGIAfJlĂSURĂRII NOXELOR 
, .. Prof. dr. ing., Mihai STRATl)LAT 

Astăzi procurarea unor apar.ate pentru măsurarea 
emumlor nocive ale automobilelor nu mai constitu

ie, de multe ori, C!pro.blemă imposibil de rezolvat, 
aşa cum era sztuatza de acum 15-20 ani. Există 

Însă posesori ai unor'analizoare de gaze sau lume
(re care nu cunosc corecta lor utilizare, fie că este 
vorba de un posesor individual, fie că se vorbeşte 

de un atelier auto. Cunoaşterea aceasta este cu atât, 
mai necesară, cu cât organele abilitate cu protectia 
mediului urban au declanşat deja acţiuni de control 

rutier şi de susp'endare temporară a certificatelor 
de înmatriculare pentru autovehiculele care nu 

corespund reglementărilor în vigoare din punct de 
vedere al noxelor. Fireş.te, nu mai vorbim de auto
mobilele care pătrund în spatiul european vestic, 
unde respectarea normelor internationale de pro
tecţiefl mediului sunt extrem de figuros impuse. 

0,5% la ralanti. şi 0,3% la mersul În gol 
accelerat; 

• pentru l. - valoarea mentionată 
de producător sau o valoare diferită de t 
± 0,03 la regimul de mers În gol accele
rat. 

Aceste valori sunt valabile pentru 
autovehiculele din clasele II şi III, deci 
pentru toate autovehiculele cu excepţia 
motociclete lor şi motoretelor, 

La motoarele diesel se măsoară 
numai conceritratia de particule solide 
din gazele de .evacuare folosind fumetre 
(opacimetre), aparatele trebuind să aibă 
?probare de model conform cu 
Regulamentul 24 al CEE·ONU, având o 
precizie de măsurare a coeficientului de 
opacitate de ± 0,3 min·1, 

Probele se execută după ce 
opacimetrul a fost adus În conditiile de 
functionare indicate În instrucţiunile sale 
de fOlcisire, s-a verificat etanşeitatea 
traseului de evacuare a gazelor de 
ardere, iâr motorul a fost adus la regimul 
termic de funcţionare amintit mai Înainte. 

In legătură cu aceasta, ar treaui să se ştie, 
mai Întâi, ca tehnologia măsurării concentratzilor 

, , de noxe se aplică difeni1'!ţiat 

Sonda de pretevare şe introduce În 
teava de eşapament pe o adâncime de 
(3" ,,6) d, unde deste diametrul ţevii , dar 
!'U mar mică de 300 I]1m şi nu pe po~iuni 
In care teava prezinta cotUri. 

p'entru trez categorzl de 
motoare auto: motoare cu benzinăjără convertor 

calafilie la eşapament, cele cu convertor (epurator) 
catalitic şi motoarele. diesel. 

Pen~ru acurateţe~ rezultateloG 
înainte de începerea probelor se curăţa 
traseul de evacuare, procedând la câte
va accelerări între turaţiile minimă şi 
maximă de mers în gol, observând În 
acelaşi timp dacă se respectă cond~ia 
de atingere a turaliei maxime de mers În 

L a automobilele echipate cu 
motoare cu aprindere yrin scânteie fără 
epuratar catalilic se masoară numai con
centratia de oxid de carbon (CO), 
folosind un analizor de gaze cu raze 
infrarosii OIML, clasa a lI'a, care să aibă 
aprobare de model şi să prezinte pre
CIZia de măsurare pentru concentraţia de 
COde ± 0,2%, 

Se recomandă ca În incinta de lucru 
să se stabilească o temperatură de 5-
3O°C, iar motorul să fie adus la tempe
ratura de regim normal specificată de 
constructor ŞI În orice caz uleiul din 
motor să nu se afle la mai puţin de 60°C. 

Probele se execută la ralanti, adică la 
mersul În gol (sarcină nulă) şi turaţia mi
nLmă speclfi<?ată de producătqr, 9ar ca~e 
sa nu fIe mar mare efe 1000 mrn- ; turatra 
de ralanti se realizează prin reglajul 
adecvat al instalaţiei de alimentare, pe-' 
dala de accelera~e fiind complet libera În 
timpul probelor; rn plus, maneta schim
bătorului de viteză se aduce În pozitie 
neutră, ambreiajul rămâne cuplat şi fără 
ca vreun" consumator electric să fie 
conectat. Inainte de măsurare se verifică . 
etanşeitatea traseului de evacuare a 
gazelor din moto" obturând ieşirea aces
fora şi observâno dacă se creează con
trapresiune sau nu se aud zgomote de 
scapare a gazelor prin eventualele locuri 
neetanşa, 

Când se constată intrunirea tuturor 
acestor conditii , se porneşte motorul şi 
se introduce' sonda de prelevare a 
gazelor În ţeava de evacuare pe o 
adâncime de min. 300 mm, având grilă 
ca analizorul de gaze să fi fost pregăftt rn 
p'rea~bil În conformitate cu instructiunile 
de folosire - avându·se grijă mai ales În 

lliI 

, , t ă'" d' d - ăI' gol cu ti abatere ae cel mutt 200 min"; pnvln a respect rll perloa 91 e Inc zire nerespectarea acestei condijii duce la 
şi de' reglare a poz~iei de nul a acului eliminarea vehiculului de la proba de 
indicator sau a afişajului numeric. 1 

Citirea valorii concentraţiei de ca se po u~~Telatte conditii generale ; de ,regim 
face după constatarea stabilizării indi- termic, pozitie a sctlimbătorului de viteze 
catiilor analizorului ~ o durată de cel etc, su, nt acelea~r' ca şr' -rn celela"e doua-
pujin 20 secunde, Dacă aparatul are " 
posibilitatea de a reda valoarea corec- cazun yreceden e, 
tată a concentra~ei de oxid de carbon Masurarea gradului de fum (opa. 
COcor, aceasta va fi tuată În considerare cită~i) se face prrn acceterare liberă de la 
ca rezultat al Încercării , turaţia minima de mers În gol până la 

La vehiculele care prezintă mai mutte cea maximă tot la sarcină nulă, Pentru 
galer, de evacuare independente, con· aceasta, plecând de la ralanli (a cărui 
centratia de CO se măsoară pe frecare turaţie minimă este fie cea preci~tă de 
traseu: calculându-se media aritmetică a constructor, fie cel multI 000 min' , dacă 
valorilor Înregistrate, aceasta constituind nu se dispune de cifra fabriciD, se acee-
rezultatul fină) al testării. lerează motorul astfel Încât,sa se atingă 

In cazul autovehiculeJor .. ale căror nivelul turatiei maxime de mers În gol 
motoare cu benzină sunt echipate cu Într-un timp de cel mult 4 secunae; 
epuratoare catalitice probele de poluare regimul de debit maxim al p'ompei se va 
constau nu · numai din măsurarea con- mentine un timp' de cel pU1.in 2 secunde 
centraţiei de CO, ci şi din determinarea (pentru a permite intervenlia regulatoru~ 
r,; .... elului valoric al coeficientului excesu- lui de ture) sau pe dura a indicată În 
lui de aer )." De această dată este obli· instructiunile opacrmetrului, după care se 
gatarie folosirea unui analizor cu raze revine 1a;' ralanti, menţinând acest regim 
rnfraroşii, cu aprobare de model, de tipul fie timp de 3 secunde, fie pe durata pre· 
OIML" Crasa 1, cu precizia de măsurare cizată de fabricantul opacimetrului, 
de ± u,06% pentru CO, ' Aceste manevre se repetă de Încă trei 

Regulle generale descrise În cazul ori, În timpul acestora din urmă reţinân· 
precedent, pentru pregătirea motor.ului şi du-se valoarea indicelui de opaeitate; 
a analizorului, pentru montarea lui ş.c.l. rezuHatul final TI repreZintă media arit-
se respectă şr 10 acest caz, cu diferenta metică a acestor Irei valori c~~e, cu 
că testete se efectuează la două cond~ia ca Între acestea să nu existe 
regimuri: diferenţe valorice mai mari de 0,5 min", 

• Ia ralanli, ca şi În cazul anterior; Dacă această condiPe nu este indepli· 
~ la un regim de mers În gol accele- nită, cielul descris se repetă În aceleaşi 

rat, turatia de Incercare fiind fie cea reco- condiţii. 
mandată de uzira constructoare, fie cel 1n caz că nici de această dată nu 
putin 2000 min' , - este res""",ată condiţia diferenţei de va-

'Nivelurile maxime admise sunt, În Iori arătată, un ultim ciclu se acceptă a se 
conformitate cu normativele In vigoare: face numai dacă valorile Înregistrate În 

- pentru CO - nivelul prescris de urma efectuării celei de a doua serii de 
fabricant sau, În lipsa acestei valori, testări formează o serie descrescătoare, 
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ATENŢIE LA ROŢI! .. (IV) 
Tipul, diagnosticarea anvelopelor şi permutarea roţilor 

Una din cele mai agreate măsuri profilactice de prelungire a duratei de 
folosire a pneurilor este p ermutarea lor. Procedeul se impune ca urmare 

a constatării că nu toate anvelopele roţilor sunt supuse aceloraşi soli
citări. De exemplu, pneurile roţilor care sunt motoare şi directoare în 
acelaşi timp sunt supuse unor eforturi mai mari; tot astfel, roţile de pe 
partea dreaptă a maşinii se uzează mai repede, Întrucât încărcarea lor 

. este mai mare datorită bombamentului străzii. 

Nu eXist~ u~ consens al spe
cialiştilor În privinţa periodicităţii efec
tuării permutării pneurilor, reco
mandările variind Între 6 000 şi 
10 000 km, dar toată lumea este de 
acord că procedeul are valenţe eco
nomice, dur,ata de exploatare 
mărjndu~se cu 20%. Cu cât drumul pe 
care se utilizează vehiculul este mai 
dur sau viteza de deplasare este mai 
mare, cu 'atât perioada permutE4rii 
exprimată În kilometri trebuie să fie 
mai mică. De altfel, aceasta este şi o 
ocazie de a face· un examen atent al 
stări i anvelopelor, pentru a se consta
ta dacă ele nu sunt cumva victimele 
unei agresiuni ae genul celor enume
rate mai inainte. Cu prileîul per
mutării, Înainte de remontare pe axă, 
este bine să se cureţe profilul 
anvelopei de obiectele tari pătrunse 
În profunzimea canalelor, ca şi de 
cel.e blocate Între roţile jumelate. 

Permutarea se face cu sau fără 
participarea roţii de rezervă, după 
una din schemele prezentate În fi
gurile 2a,b,c, În funcţie de tipul 
pneurilor şi al autovehiculului. . 

La autoturismele echipate cu 
pneuri radiale, permutarea se face 
după schema 2,a dacă se foloseşte 
roata de rezervă sau 2,c dacă aceas
la lipseşte , în timp ce În . cazul 
echipării maşinii cu pneuri diagonale 
se utilizează 'una din sChemele2,b 
sau d, după cum există,sau nu roată 
de rezerv~. . 

La remorcile cu roţi simple sau 
duble sunt recomandate variantele de 
permutare 9 $i h, iar la autocamioane 
cele mai nimerite soluţii le constituie 
schemele e, f, i sau j, Îri tuncţie de 
tipul vehiculului. 
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POSTA. , . -
TEI~A1ICA 

•. Dob,.e Darei - Bacău. . 
Recondiţionarea aparatelor de 

radio echipate cu tuburi electronice 
es te ş i utilă, dar şi interesantă. 

Aparatele de radio cu tuburi aveau o 
acustică foarte buriă fiindcă difuzorul 
sau difuzoarele erau montate Într-o 
cutie de lemn cu bună rezonanţă. 

Tubul electronic 6BM8 este o tri
adă pentod1i şi se foloseşte În ampllfica
taarele de audiofrecvenţă; se poate 
Înlocui ca funcţie cu tubul ECL82 sau 
ClI oricare tub ClI Încălzire la 6,3 V. 

+_ Poslo/ache Cezar -- Hunedoara 
Sunetul înfundat, adică lipsa 

frecvenţelor Înalte, denotă uzura fizică 
a capului magnetic de redare. Trebuie 
Înlocuit cu unuLde acelaşi tip. 

~ Vidraşcu Slavo ~ jud. Caraş

T Severin 
Pentru fiecare staţie de televiziune pe 
care doriţi s-o recepţionaţi trebuie să vă 
construiti câte o antenă. Dacă îi montaţi 
fiecăreia şi câte un amplificator de 
antenă, semnalul va fi foarte bun. 

......... Varga Daniel - Conslanţo . 

T Nu cunoaştem canalele TV pe 
care lucrează televiziunea din Turcia. 
Cred ca este dificil să recepţionaţi aces
te transmisiuni direct. Prin satelit este 
altceva. 

. Varghiu Sandu - Bucureşti 

•. Cleiul de oase se aplică pe perete 
când are aproximativ +40°C, cu 

ajutorul unei bidinele. În prealabil , 
peretele va fi curăţat şi îndreptat. 

......... Mihai" Toader - Focşani 
T Prin dioda LED trebuie să treacă 
aproximativ 10 mA. Pentru 12 V tensi
une de alimentare, înseriaţi un rezistor 
de 1,2 kn. 

Flor"a Ion - Calqfot 
• Circuitul integrat LAl20i este un 

amplificator' de frecvenţă inter
mediară pentru emisiuni FM. Are ca 
echivalenţe circuitele UL 1211 şi 

KAI241. 

......... Dincă Ciprian - Braşov 

T Vă recomandăm să consultaţi 
lucrarea ,.Agenda electronistului" , 
autor dr. ing. Nicolae Orăgulănescu, şi 
veţi găsi răspunsul la problemele care 
vă preocupă. 

......... Radu Ion - Tulcea 
T Circuitele TBA810, MBA810 ş i 
MBA810AS sunt identice şi pot debita 
o putere de 5 W. 

......... Pau/eseu Petre - Rm. Vâlcea 
T Construcţia aparaturii electronice 
medicale impune precauţii deosebite. 
Testările se fac În mediu spitalicesc. 
Puţin probabil că vom publica În 
viitorul apropiat schema unui aparat 
..de dormit". 

Cucu Adrian - Suceava 
• Circuitul AY3-8500 este construit 
de General Ins trument, iar 
TMSI965NLA de Texas Instruments, 
ele fiind echivalente. 

-+- Diaconu Petru - Botoşani 

Utilizaţi dioda IN4007 sau F407. 

• Zane Vladimir - Mangalia 
Înlocuiţi tranzistorul 2SK76 cu 

BF96 1. 

.......... Tuţii Corneliu - Piteşti 
T La ohmmetrul IC-I trebuie s~ ve
rificaţi dacă la terminalul 10 al circui
tului 723 aveţi tensiunea de 8 V. Dacă · 
această tensiune nu există sau este mai 
mică, verificaţi condensatorul de 440 
~F (eventual schimbat cu unul de 470 
~F), iar În final verificaţi puntea 
redresoare I PMO,5. 

......... Veza Anton - Craiova 
T Montaţi tot un tranzistor BU407D. 

......... Nicu/eseu. Traian - laşi , 
T Pentru deschiderea unei uşi sau 
aprinderea luminii este mai simplu sA. 
cumpăraţi O telecomand~. Majoritatea 
au ln receptor un etaj superreacţie. 

......... Tănase Mihai - Ploieşti 
T Nu pUieţi practica radioamatoris
mul dacii nu aveţi o autorizaţie. Detalii 
puteţi afla de la radioclubullocal. 

.. in dialog cu cItitorII, 
Ion PRICEPUTU 

......... Dinicu Florentina - Timişoa.ra 
T Este dificil să stabilim dupi! 
descrierea dvs. ce tip de circuit integra t 
este montat În respectiva proteză audi
tivă. Finna ITI Semiconductors pro
duce pentru proteze auditÎve circuitul 
TCAI004, care are opt tenninalc şi se 
alimentează cu 1,2, V. Maximul tensiu
nii de alimentare este 5 V. 

........ Pinlilie Paul - jud. Giurgiu 
T Difuzoare woofer cu puterea 
maximă de 40 VA produse de 1. 
Electronică Indus trială au fos t 
R20026A şi R20036. Difuzorul 
P23052 avea o putere de 20 VA . Toate 
aceste difuzoare aveau suspensie tip 
rolă de cauci uc. 

........ Turcu Florin - Alexandria 
T Tranzistorul 2SB 187 poate ti 
Înlocuit cu tranzistorul AC180K, iar 
tranzistorul 2SA 182 cu tranzistorul 
EFTJ17 . 

......... Tudose Andrei -jud. Teleoy.man 
T Construcţia şi exploatarea genera
toarelor de biogaz ln gospodărie VOI fi 
prezentate Într-o serie de articole, 
probabil pe la Începutul anului 2001. 
Totul depinde de găsirea unor spe
cialişti care să trateze aceste teme. 

......... Bă/ănică Costin - Vaslui 
T Zgomotul provine de la redresor, 
şi nu din altA parte; montaţi un conden
sator electrolitic la ·ieşirea redresontlui 
de 2 200 ~,F şi totul va reveni la nor
mal. 

Rotaru Petre -- Sighel 
• Receptorul R-206 (produs în 
Polonia) are ln componenţa sa şi două 
circuite integrate, la care UL1211 are 
echivalent pe LAl201 , iar ULl482K 
(etajul final) pe TBA8IO (cu modific~ri 
la cuplaje). 

Marcu Ludovic -· ;u.d. Bihor + Ceasul este sincroniza. cu 
frecvenţa reţelei , iar dacă aceasta 

nu este stabilă, ceasul va arăta incorect 
timpul. Deci, nu ceasul este defect. 

......... Alexa Romeo - Sibiu 
T Moda retro a apărut şi ln dome
niul bunurilor de, larg consum . 
Amplificatoare de putere cu tuburi 
electronice sunt frecvent comercia
!,izate la preţuri foarte mari. Aces te 
amplificatoare sunt, în general. ln 
clasa HI-FI. Recondiţionaţi amplifi
catorul şi satisfacţiile nu vor 
Întârzia. .. TEHNIUM septembrie-octombrie 2000 



POŞTA REDACTIEI 
CRISTIAN BOIANGIU - 8 359 MÂNĂSTIREA, Jud. CăIăraşl. 

egretăm dar nu dellnem numera ale revistei noastre din perioada 
98'0: 1990. pacă dor li să.cul"(lpărall reviste dln.l!-n!i treculi, r~venili .cu 
St;nsoare In care sa.preclzatl care'numere donţl ŞI vom publica soli cl

area DV$. Ia rubrica CititorII către cititorI. Toate solicitările pe care ni le 
dr~sati prirl}e.sc un sinllur răspuns: consulta!1 colecţia revistei şi veţi 
ăSI tof ce va Intereseaza. " '. . . 

CITITORII care ne-au solicitat 
tabelele 3.2-3.11 pentru 
proiectarea incintelor acustice 
sunt rugali să dea dovadă de 
răbdare şi Înţelegere. Sunt sute 
de cereri Si satisfacerea lor soli
cită timp. Ii asigurăm pe toţi că 
vor primi tabelere solicitate. 

Numeroşilor cititori care ne 
solicită diverse componente ori 
echivalenţe le precizăm din nou' 
faptul că redacţia nu le poate 
oferi Jliese: Toate cererile vor 
putea fi satisfăcute dacă se vor 
adresa la 

CONEX ELECTRONIC 
Bucureşti· sector 2 
Str. Maica Domnului nr. 48 
Tel.: 2 422 206 Fax 2.420 979 
De aici vi' se expediază prin 

colet poştal, contra cost, piesele 
olicitate. Incerca ţi! . 

Am primit zeci de scrisori prin 
care suntem solicitaţi să prezen· 
tăm date despre un nou adeziv 
utilizat in contrucţii, lansat pe 
piaţa românească . . Regretăm, 
dar nu o putem face din cauza 
lipsei de profesionalism de care 
au dat dovadă cei de la o agenţie 
numită MOMENTUM, care au 
organizat prezentarea pentru 
presă a noului produs, dar au uitat 
să invite atăt revista TEHNIUM cât 
şi alte publicaţii interesate. 

Aşadar, ceea ce vă putem 
recomanda este să folosiţi 
adezivii cunoscuţi până acum şi 
pe care i-am prezentat În revistă 
cu diverse prilejuri. Despre cel 
nou lansat nu ştim nimic şi ca 
atare nu vi-I recomandăm! 

CITITORII CATRE CITITORI 
DANIEL STREILEŢI . 1800 LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989, 

r. 32: Jud. Timişcumpără reviste de electronică şi schemele electrice 
le următoarelor aparate: radiocasetofon Lasonic LPC·81, walkman 
iwa HS·T19, deck Sony TC-K 390, TV sport rusesc lunosti P-603 

R-603). Poate oferi În schimb alte scheme. Poate fi contactat şi la tele-
onul 056-354 807. . 

ANDREI RIZEA . 2400 SIBIU,. Str. Fraţii Buzeşti nr. 1, Bloc 129, 
c. A, Etj . 7, Ap. 29, Jud. Sibiu solicită schema videocasetofonului 

ecorder INGELEN TR 781. 

VALENTINA NICOLAESCU - 1435 VALEA SADULUI, Str. Gării, 
loc 12, Ap. 10, Jud. Gorj solicită schema unui detector de metale pen

ru adânclmi de 1,5-2,0 metri. 

ILIE IGNEA - 2566 CUGIR, Str. Constructorului nr. 12, Sc. A, Ap. 10, 
ud. Alba cumpără una bucată difuzor P 20452 bas pentru incintă 

,Meloman", 40, max. 90 W, rilă cauciuc 0 250 mm. Oferă fără preţ 
tuburi electronice TV. Poate fi contactat şi la telefonul 058-753 294. 

ÎN ATENTIA COLABORATORILOR 
Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publi

are fiind calitatea articoluluI. 
Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită materialele numai dactilo

rafiate, Însoţite de indicaţii bibliografice complete (autor, titlu, editură, 
n etc.) şi ilustraţii eorespunzătoare (desen In tuş negru sau pe calcu

ator şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii) . 
PentrU ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, 

olaborările vor fi Insoţlte de adresă, telefon · şi o xerocopie de pe 
dresa din actul de identitate. 

Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 
in conformitate cu art. 2'05-206 Cod Penal, intreaga răspundere 

uridică pentru afirmaţiile, soluţiile şi recomandările pUblicate revine 
integral autorilor respectivI. 
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CORPURI 
DE ILUMINAT 
Desenele alăturate vă prezintă trei . 

idei practice pentru construcţia lesni'
cioasă a unor corpuri de iluminat eco

nomice şi estetice, pe care le puteţi 
instala În locuinţă: 1. lustră; 

2. aplică; 3. veioză. 
1. Materialele necesare pentru lustră: un dliriclr'u· 

din tablă de fier groasă de 1 mm, cu Înălţimea de 25-35 
mm şi diametrul bazei de 180-250 mm; trei discuri de 
tablă groasă de 0,2-0,3 mm, cu diametrul de 80 mm; · 
benzi din tablă de fier groasă de 0,3-0,5 mm, late de 15-
20 ~m; lanţ de fier cu verigi lungi; trei bucăti de tub din 
material plastic alb sau bej, cu diametrul de' 12-15 mm, 
lun,9i de 120-140 mrn; trei fasunguri electrice;· trei abaju .. 
rUrI de. carton sau pânză (din acelea care se fixează 
direct pe bec); cablu electric bifilar de culoare neagră; 
şuruburi. nituri, bandă izolatoare, prenadez, vopsea 
neagră alchidică. 

Prelucrare şi monlare. Formali cilindrul din tablă şi 
fixaţi-i forma , definitivă cu ajutaru a trei nituri sau prin 
sudură. (Această piesă poate fi Înlocuită cu o secţiune 
dintr-o cutie metalică ' goaIă, recuperată de la un amba
laj , sau cu un cilindru de lemn.) Din benzi de tablă de 
0,3-0,5 mm, fasonati braţele lustrei, aşa cum vedeţi În 
desenul - detaliu caroiat -a (prin Îndoire pe un cilindru 
subţire de lemn" de exemplu, coada unei măturj), 
dându-Ie dimensiunile dorite. Cele două piese are 
fiecărui braţ le uniţi prin sudură cu cositor sau cu nituri 
mici, bine aplatizate :u, ciocanul. Fixaţi braţele, În număr 
de trei (sau mai multe) pe cilindrul central cu ajutorul 
unor şuruburi cu piulilă hexagonală (tăiaţi din lungimea 
şurubului partea care iese in afara piuliţel) sau cu nituri. 
Montati cele trei bucăţi de lanţ (Ia lungimea necesară În 
funclie de Înălţimea camerei) aşa cum vedeti În -desen. 
Pe fiecare braţ aşezaţi apoI _ discui metalic' (suport al 
becului), căruia îi daţi câte un orificiu prin care să puteţi 
introduce cablul elec:;tric. Aceste discuri pot să fie fixate 
pe bra/ui de tablă' fie cu ~jutorul unor mici tuburi de 
metal iletate la exterior (prin înşurubare) sau simple 
(prin aplatiza re cu ciocanul, ca niturile), fie_ cu nituri ori 
şuruburi. Instalali cablul şi faceţi legăturile electrice (ast
fel încât becurile să poată fi aprinse 2 + 1). Treceli sârma 
printre verigile lanţului cel mai lung şi pe partea supe
rioară" a tablei fiecărui brat al lustrei. Lipiţi cu prenadez 
sau codez capetele tuburil'or din ma-terial plastiC pe dis
curile metalice. După ce lipiturile se usucă, montati 
fas,ungurile, Vopsili cu negru toate părţile metalice, 
incluSIv lanţurile ŞI . cablul ereetric, Cu aceasta, lustra e 
gata şi poate fi instalată pe cârliO'ul din tavali. 

V.anantă. ~ustra poate fi l~crB:l~ şi cu opt-nouă braţe, 
folOSindu-se Insa fasunQufL miCI, _ de tipul celor de 
lanternă, legate elecţricln şerie, In aceste fasunguri 
înşurubaţi apoi beculeţe de 25Vşi aplicaţi deasupra 
(prin prindere: direc.t pe tubul din material plastic) abaju
ruri de format 'mic. Cu această instalaJie veti re~li~a un 
consum foarte -redvs de curent electnc, avand toţuşl o 
bună iluminare În Înţăpere _ şi o lustră originală, fru
moasă. 

2, Materialele necesare, pentru aplică; la fel ca mai 
sus: bandă din tablă de fier groasă de 0,3-0,5 mm; tub 
din material plastic; fasung; abajW; cablu electric bifilar; 
şuruburi cu piuliţă, plus o piesă din tablă groasă de 0,5 
mm~ tăiată În formă de romb, şi un Întrerupător. _ • 

Incepeti construclia cu tăierea acestei plăci-suport 
din tablă SI daţi-i cer. două orificii (de fixare) după mod
elul din desenul-detaliu careiat b. Procedaţi ca mai Sus 
pentru realizarea braţului, pe care-I fixaţi pe suportul de 
tablă cu nituri. Faceţi ,apoi, ca şi la lustră, restul monta
jului, instalaţia electrica, adăugând şi un întrerupător la 
capătul unui fir care atârnă pe lângă perete. Aplica vop
sita O fixaţi pe zid cu ajutorul unui diblu din -lemn de 
brad, În care introduceţi două şuruburi, sau dÎre~t; 
folosind şuruburi conexpan. 

3. Materialele necesare pentru veioză: o sticlă 
având o formă interesantă, deosebită; alice de plumb 

II 

Q 

O 

sau pietricelecolorate :'dif~rit; cablu bifilar; un fasung; un aba~ 
jur pe bec; un întrerupător; un ştecher. 

Daţi mai Jnt~f u.n ~rj~ici,,:! în partea d~ jos a sticlei (cu. aju
torul unul burghIu inmUiat m petrel sau apelând la servIcIIle 
unui atelier de tăiat geamuri). După aceasta, introduceti 
cablul şi faceţi instalalla electrică de. Ia fasung (gura sticle,) 
la întrerupătorul mon at pe fir şi până la ~tecner. Ridicaţi 
puţin fasungui şi turnaţi În interiorul sticlei (pană la jumătate) 
alice de plumb sau pietricele: colorate (pentru a aSIgura sta
bilitatea lămpii). Apoi · lipiţi (cuprenadez) fundul ştecherului 
de gura sticlei. După uscare, Înşurubaţi becul, aşezaţi abaju-
rul şi ve!oza este gata ,de functionare. . 

Este recomandabil ca aplica şi veioza să fie lucrate în 
câte două exemplare identice, care să fie folosite În aceeaşi 
încăpere. 

TEHN/UM septembrie-octombrie 2000 



-------________________ --CJ" _;,.,.11""'3"'1;_ 

MASĂ 
CU BUFET ANEXA 
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Pentru o bucătărie cu suprafaţa mică, poate fi construită şi utilizată o 

-· :;,:) ' !ă simplă şi econ.omică, aşa cum observati in fotografie. Este vorba 
'~iOS"re un mic bufet montat pe patru rotiţe speciale pentru mobilă , cu două 
,,":'Jn interioare (fără uşi) , care are fi xat (cu două balama le sau balama 
."':3=. ,. Ia partea din stânga, doar un blat (fată ) de masă , pliant. Când este 
-?':l;e să fie fo losită masa, este suficient ca blatul să fie ridicat şi sprijinit (cu 
:~:Jăilll liber) de marginea unei maşini de găîrt cu gaze sau a unui mic 
"--~ ;dar. de marginea unui balcon etc. Astfel pot fi preparate unele feluri de 
-ăncare mai simple (sandvişuri, salate) si, de asemenea, aici pot lua masa 
'J~Jă persoane aşezate pe scaune pliante. 

=--I.VIUM septembrie-octombrie 2000 

Schema construcţie i 
o vedeţi În cele două 
desene. Materialul 
lemnos este pal sau 
panel cu grosimea de 
18-20 mm, inclusiv cel 
pentru rafturi. Blatul 
poate fi şi din placaj 
gros de 8-12 mm. 
Îmbinările pieselor 
se fac folosindu-se 
holzşuruburi , ca şi la 
fixarea rotiţelor. 
Dimensiunile mobilei 
le veţi stabili singuri , 
având grijă ca 
lungimea blatului 
mesei să nu 
depăşească Înălţimea 

maşinii de gătit (sau 
a altui reazem). 
În figura 3 (pag. 36) 
observaţi un mod de a 
aranja această mobilă 
lângă maşina de gătit , 

dar, evident, ea poate 
fi plasată şi În alte 
poziţii (ca În figura 4, 
pag.36) 
În bufet se păstrează 
serviciul de masă 
de uz curent, tacâmuri, 
unele condimente 
(sare, piper, muştar, 

boia, oţet , precum 
şi cafea, cacao, 
zahăr etc.). 
Această mobilă poate 
fi folosită şi Într-o 
loggie, În balcon, 
În verandă; pentru 
a servi, de exemplu, 
micul dejun. i 




