


u vă speriaţi dacă, din întâmplare, aţi 
aruncat o primă privire asupra listei de 
materiale. Cantitatea de materiale nece

sare este relativ mare, dar construcţia acestei 
piese de mobilier nu este dificilă. Dacă v-aţi 
hotărât să construiţi o astfel de piesă, veţi bene
ficia, după încheierea lucrării, de un container pe 
role cu adevărat funcţional, practic şi, în plus, 
aspectuos. 

De dimensiuni diferite, compartimentele oferă 
spaţiu suficient pentru depozitarea unei mari vari
etăţi de obiecte: ziare şi reviste, scule de scris şi 
de cusut, chiar şi un minibar, toate pot fi 
amplasate pe cât de decorativ, pe atât de ordo
nat şi de la îndemână. Datorită formei sale joase, 
containerul pe role prezintă şi avantajul că poate 
fi folosit ca măsuţă sau noptieră. 

Înainte de a începe construcţia scheletului de 
bază, de care se vor fixa prin înşurubare toate 
suprafeţele laterale, toate muchiile exterioare vor 
fi rotunjite cu hârtie abrazivă sau o pilă pentru 
lemn. 
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Scheletul de bază este fixat solidar cu placa 
de fund. Peretele despărţitor de dimensiune 
medie (68,8 cm x 35 cm) se prinde prin Încleiere 
de placa de bază, astfel Încât În stânga să 
rămână 37,6 cm, iar În dreapta 28,8 cm spatiu 
liber. 

Placa interioară, mai lungă, cu dimensiunea 
38 cm x 34,7 cm se fixează llcum de peretele 
despărţitor. Această piesă componentă poate fi 
prinsă prin Înşurubare de placa de fund şi 
peretele despărţitor. 

Tot din scheletul de bază mai face parte şi un 
perete despărţitor mai scurt (29,2 cm x 34,7 
cm). Acesta se montaază ca o prelungire a 
părţii interioare montate deja În pozitie perpen
diculară. Fixarea sa nu se poate face decât pe 
dedesubt, prin intermediul unor şuruburi şi a 
clei ului. 

(Continuare În pg. 5) 
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Intrând Într-o locuinţă, prima 
impresie o Iasă holul. Iată de ce se 
pune Întrebarea cum s-ar putea 
obţine ca un vestibul să fie modern 
şi funcţional În acelaşi timp. 

În variantele propuse În aceste 
fotografii, cheia reuşitei o 
reprezintă plasarea corectă a trei 
elemente de bază pentru vestibule: 
oglinzile, dulăpioarele de sub 
oglindă şi cuierul. 

Analizând aceste variante, nu 
este greu să remarci armonia 

binării lor. 
Atrage atenţia şi simplitatea con

structivă şi, deci, accesibilitatea În 
abordarea, din iniţiativă personală, 
a variantei alese. 



LISTĂ DE MATERIALE 

1. 1 

"2. 1 Placi interioara i, 

3. 1 Placi interioatllungl" 

4. ;1 Placlinterioarls.ourtl 

5. 1 Perete exterior 

6. 1 Perete. exterior 

7. 1 Perete eXterior 

8. 1 Perete eXterior 

9. 1 per8teoompartJm. 

10. 1 PereteQOmparţlm. 

11. 1 Peretecorripartim. 

12. 1 pe.ret_~nprtir'b 

13. 1 Placide~un~ 

1'4. 1 Placi de fund 

15. 1 Placl de/fund iriter'lT\' 

1.6. 1 câpac 
17. 1 Capac 

~8. 3 Pereţld.s~rtI~~ 

(Urmare din pg. 3) 
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Acum încleiaţi această piesă de placa interioară 
şi scheletul de bază este gata, astfel încât puteţi 
trece la montarea compartimentelor. Începeţi cu 
acele două care în final pot să fie prevăzute cu 
capace. Pentru aceasta, trebuie întâi să încleiaţi în 
unghi drept pereţii laterali cu dimensiunile 36 cm x 
12 cm şi 37,6 cm x 12 cm. Este recomandabil să 
încleiaţi în acelaşi timp şi fundul compartimentului 
respectiv (în acest caz de 36 cm x 36 cm),după 
care acesta se fixează de pereţii compartimentului 
prin şuruburi. Atenţie: toate degajările pentru 
şuruburi se vor şpaclui şi şlefui! Acest lucru nu este 
prea dificil dacă utilizaţi o maşină deşlefuit cu 
vibrare. După uscarea cleiului, rotunjiţi şi aici 
colţurile cu o pilă pentru lemn şi şlefuiţi-Ie apoi cu 
hârtie abrazivă. 

AI doilea compartiment se montează după 
acelaşi principiu: se prind prin încleiere pereţii la
terali cu dimensiunile 27,2 cm x 12 cm şi 28,8 cm 
x. 12 cm, se strâng în şuruburi, se rotunjesc 
colţurile, apoi se şlefuiesc. 

În acest caz, podeaua are dimensiunea 27,2 cm 
x 27,2 cm. 
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Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU 

O hmmetrele clasice (de tip 
"serie" sau "paralel") din 
alcătuirea AVO-metrelor 

obişnuite prezintă două mari neajun
suri: În primul rând, neliniaritatea pro
nunţată, care face ca gradaţiile Rx să 
se "înghesuie" spre una din extre
mităţile scalei (citire dificilă, impre
cisă); În al doilea rând, dependenţa 
pronunţată a reglajului "de zero" (cap 
de scală) de starea bateriilor de ali
mentare, care impune verificarea şi 
refacerea acestui reg/aj Înaintea 
fiecărui lot de măsurători. 

În cele ce urmează reamintesc con
structorilor amatori trei variante simple 
de ohmmetre electronice cu indicaţie 
liniară, care Înlătură aproape total 
aceste inconveniente. 

Primul montaj (fig.1) reprezintă un 
ohmmetru liniar cu şase domenii 
decadice de măsurare, Între 0-100 
mO şi 0-10 kO. Exemplul numeric din 
figură a fost calculat pentru situaţia În 
care se foloseşte ca instrument indi
cator un miliampermetru c.c. cu 1 mA 
la cap de scală. 

Principiul de măsurare se bazează 
pe metoda curentului constant. Mai 
precis, prin rezistenţa necunoscută, 
Rx, se injectează un curent constant, 
1, de valoare cunoscută suficient de 
precis. Conform legii lui Ohm, căderea 
de tensiune, Ux, de la bornele lui Rx 
va fi Ux = 1· Rx, adică direct 
proporţională cu Rx, I fiind În acest 
caz o constantă. Este suficient, deci, 
să măsurăm precis această cădere de 
tensiune pentru a obţine un ohmmetru 
liniar performant. Pentru a acoperi o 
plajă totală Rx cât mai largă, 
menţinând valorile tensiunii Ux Într-o 
gamă rezonabilă, este necesar să 
folosim, practic, mai multe valori dis
tincte de curent constant, selectabile 
dintr-un comutator. 

Exact aşa stau lucrurile În cazul 
montajului din figura 1, unde genera
torul de curent constant, În şase trepte 
selectabile prin comutatorul K, este 
realizat cu tranzistorul T 1 şi piesele 
aferente. Curentul constant selectat 
debitează pe rezistenta necunoscută 
Rx, iar milivoltmetrul electronic C.C., 

realizat cu amplificatorul operaţional 
AO şi piesele aferente, măsoară 
căderea de tensiune produsă la bor
nele lui Rx prin aplicarea acestui 

II 

curent constant. 
Operaţionalul (un ~A741 În capsulă 

DIL cu 2 x7 pini sau similar) lucrează 
În configuraţie de amplificator neinver
sor, cu câştigul În tensiune de circa 
100 (mai precis, 1 + Rg/R10). 

Sarcina de la ieşirea operaţionalu
lui, respectiv grupul R12 + R13, se 
calibrează (din trimerul R12) la va
loarea de 1 kO. Astfel, miliamperme
trul va indica la cap de scală (1 mA) 
pentru tensiunea de ieşire de 1 kO, 
Astfel, miliampermetrul va indica la 
cap de scală (1 mA) pentru tensiunea 
de ieşire de 1 kO . 1 mA = 1 V, adică 
pentru o tensiune de intrare (Ia bor
nele lui Rx) de 1 V/100 = 10mV. 

Revenind la sursa de curent con
stant, observăm că tranzistorul T l' În 
configuraţie de repetor pe emitor, are 
potenţialul bazei stabilizat (cu dioda 
Zenner DZ) la circa 5,6 V, deci 
potenţialul emitorului stabilizat la circa 
5V. Această tensiune stabilizată de 
5V alimentează rezistenţa Rx prin 
intermediul uneia dintre rezistenţele 
R3-Ra, aceasta din urmă (selectată 
din K) fiind, de fapt, cea care dictează 
practic valoarea curentului constant 
injectat prin Rx. Într-adevăr, fiecare 
din rezistenţele de calibrare R3-Ra 
este mult mai mare decât valoarea 
maximă Rx a domeniului respectiv. În 
acest fel, variatia curentului prin Rx, 
atunci când Rx variază Între zero şi 
extremitatea domeniului selectat, este 
mai mică de ± 0,2%, deci putem vorbi 
acoperitor de un curent constant pen
tru fiecare domeniu În parte. 

Operând cu tensiuni mici, montajul 
este susceptibil la perturbatiile provo
cate de căderile de tensiune pe firele de 
conexiune. Ca o măsură de precautie, 
masa sursei diferenţiale de ± 9V care 
alimentează milivoltmetrul (punctul ei 
median) se va lega direct la generatorul 
de curent constant (punctul OV). 

Etalonarea ohmmetrului se face cu 
ajutorul unor rezistente Rx de valori 
cunoscute cât mai exact, acţionând 
asupra celor două elemente de reglaj, 
R14 (reglajul de offset), şi R12 (cap de 
scală). 

De exemplu, se selectează din K 
domeniul 0-100. Pentru efectuarea 
reglajului de offset, se scurtcircuitează 
bornele Rx şi se aduce acul instru-

mentului la zero prin ajustarea lui R14 . 
. Inlăturând scurtcircuitul de la Rx, acul 

instrumentului trebuie să "bată" peste 
capul de scală, situaţie nepericuloasă 
pentru timp scurt. Se trece apoi comu
tatorul K pe domeniul 0-100 mO şi se 
retuşează reglajul de offset din R1~' cu 
bornele Rx scurtcircuitate din nou. 

Etalonarea propriu-zisă se face 
montând la., bornele Rx o rezistenţă 
cunoscută, ·având valoarea extre
mităţii unui domeniu de măsurare (de 
pildă, cu K pe domeniul 0-10n, 
folosim Rx = 100 ±1 %) şi ajustând 
indicatia instrumentului la cap de 
scală prin manevrarea trimerului R12• 
Dacă rezistenţe le R3 - Ra sunt de pre
cizie (± 1 %), etalonarea făcută pentru 
un singur domeniu se păstrează 
destul de precis şi pentru celelalte 
domenii. 

Dificultăţi pot apărea În special .Ia 
reglajul de of1set, caz În care se veri
fică plasarea conexiunii la masă 
(eventual şi perfecţiunea scurtcircuitu
lui de la bornele Rx). La nevoie se 
alege chiar alt exemplar de 
operaţional. • 

În ceea ce priveşte alimentarea 
montajului, observăm că milivoltmetrul 
consumă din sursa diferenţială ± 9. V 
un curent foarte mic, de ordinul mi
Iiamperilor. În schimb, generatorul de 
curent constant consumă pe domeniul 
cel mai mare (de curent) În jur de 110 
mA. Prin urmare, fie ~e va opta pentru 
o sursă diferenţială de ± 9V/0,15A, 
stabilizată, fie se vor construi două 
surse separate, una de ± 9V/10mA şi 
alta de 9V/0,15A, aceasta din urmă 
având minusul conectat la punctul, 
median al sursei diferenţiale. 

AI doilea montaj (1ig.2) reprezintă un 
ohhmetru liniar cu plaja totală de 
măsurare 0-10MO, reprezentată prin 
cinci domenii decadice, selectabile din 
comutatorul K. Liniaritatea este foarte 
bună, excepţie putând face domeniul 
de 1 O MO, În functie de performanţele 
exemplarului de operational folosit. 

La prima vedere, schema pare 
foarte asemănătoare cu cea a monta
jului precedent, dar 'principiul de ' 
funcţionare este total diferit. Astfel, 
blocul realizat cu tranzistorul T şi 
piesele aferente este de această dată 
un generator de tensiune constantă, 
care se aplică drept tensiune de 
referinţă pe intrarea inyersoare a 
operaţionalului. Această tensiune de 
referinţă se ajustează cât mai exact la 
1 V prin manevrarea potenţiometrului 
R3 din divizorul R2 + R3 + R4' plasat 
Tn paralel pe dioda Zenner DZ. 

Operationalul AO (tot un ~A741 in 
capsulă DIL cu 2 x 7 pini sau echiva
lent) este aici În configuraţie de ampli
ficator inversor, având ca sarcină de 
ieşire miliampermetrul C.C., M, cu 1 mA 
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la cap de scală, dar "transformat" în 
voltmetru C.C. cu 1 V la cap de scală 
prin înserierea cu rezistenţa adiţiohaJă 
Ri4' care se ajustează corespunzător. 

Rezistenta de măsurat, Rx, este de 
această dată conectată în bucla. de 
reacţie negativă, intrarea neinver
soare a AO (pin 5) fiind pusă la masă 
prin rezistenţa Rii' de 1 kn. Intrării 
iriversoare a AO (pin 4) i se aplică ten
siunea constantă de 1 V din emitorul 
tranzistorului T, printr-una din rezis
tenţele etalon R6-Ri0' selectată din K. 
Observăm că şi emitorul lui T ("Zero
ul") tensiunii de referinţă) a fost conec
tat la masă tot printr-o rezistenţă de 
1 kQ (R5), ca şi intrarea neinversoare a 
AO. 

Câştigui în tensiune al amplifica
torului inversor este egal cu raportul 
dintre rezistenţa de reacţie (aiCi Rx) şi 
rezi~tenţa de intrare (aici una din R6-
Ri0). Cum rezistenţa de intrare este, 
pentru fiecare domeniu În parte, con
stantă, rezultă că tensiunea de ieşire -
implicit indicaţia voltmetrului M + Ri4 -
va fi direct proporţională cu valoarea 
lui Rx. Cu alte cuvinte, ohmmetrul 
rezultat este cu indicaţie liniară. 
Să presupunem că am selectat din 

K un domeniu, de pildă cel de 10 kQ 
(O-10kQ), ca în figură. Rezistenţa de 
intrare a amplificatorului inversor este 
În acest caz R7' de 10kQ. Acul volt
metrului va indica la cap de scală (1 V) 
atunci când rezistenţa Rx va fi egală 
cu rezistenţa etalon a domeniului 
selectat (10 kQ). Bineînţeles, pe.ntru 
Rx=O, instrumentul va indica zero. 
Pentru valori Rx mai mari, însă, decât 
extremitatea domeniului selectat (10 
kQ, aici), câştigul în tensiune fiind 
supraunitar, acul instrumentului va 
"bate" peste capul de scală. Pentru a 
face ca astfel de situaţii (ca şi, in 
extremis, cazul cu bornele Rx libere, 
adică Rx = 00) să nu fie periculoase, 
pe timp scurt, pentru instrument, În 
serie cu ieşirea AO a fost introdusă 
Ri2 = 2,7 kQ, care, prin modul de 
amplasare, nu afectează câştigui 
amplificatorului. 

Precizia măsurătorilor depinde În 
cea mai mare măsură de toleranţele 
rezistenţelor etalon R6-Ri0' preferabil 
de ± 1 % sau chiar mai mici. 

Voltmetrul de 1 V se poate "con
strui" şi cu un miliampermetru M 
având altă sensibilitate, prin simpla 
ajustare a rezistenţei adiţionale R14. În 
acest caz, Însă, va trebui redimen
sionată şi valoarea rezistenţei de li
mitare Ri2' care se alege astfel Încât 
pentru tensiunea maximă de ieşire 
(bornele Rx libere), curentul prin 
instrument să nu depăşească de 2-3 
ori valoarea nominală la cap de scală 
a . acestuia, situatie nepericuloasă 
pentru un timp scurt, fireşte. 
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Fig. 1 

+9"1 OV -'9"1 Rx 

+ 

Fig. 2 

Etalonarea ohmmetrului se poate 
face pentru un singur domeniu, 
păstrându-le bine pe toate celelalte, 
dacă rezistenţele R6-R10 sunt de pre
cizie. Pentru etalonare se selectează 
din K un domeniu, de pildă cel de 10 
kQ (0-10 kn). Se conectează la bor
nele Rx o rezistenţă de precizie ± 1 %, 
având valoarea egală cu etalonul 
domeniului selectat, deci de 
1 Okn±1 %. Cu potenţiometrul (semi
reglabil) R14 dat iniţial la valoarea 
maximă Înseriată, se alimentează 
montajul. Apoi, utilizând un voltmetru 
electronic (impedanţă mare de 
intrare), se măsoară căderea de tensi
une pe rezistenţa R5; se reglează 
potenţiometrul R3 astfel încât să se 
citească exact 1 V. 
După aceea se reglează R14 astfel 

ca acul instrumentului să indice exact 
capul de scală. În fine, se efectuează 
reglajul de offset scurtcircuitând bor
nele Rx şi ajustând apoi pe R13 astfel 
ca acul să indice exact diviziunea 
zero. Pentru siguranţă, se 
Îndepărtează scurtcircuitul de la Rx şi 
se mai verifică o dată indicaţia capului 
de scală pentru Rx = 10kQ, la nevoie 
retuşând fin pe Ri4. 

Blocul generator de tensiune con
stantă - spre deosebire de generatorul 
de curent constant al montajului 
precedent - are un consum redus, de 
ordinul miliamperilor. Prin urmare, ali
mentarea ohmmetrului din figura 2 se 
poate face dintr-o sursă diferenţială 
stabilizată de ± 9V /15-20mA. 

(Continuare În numărul viitor) 



LA CEREREA CITITORILOR 

dar 'coditicatorul acestuia din .urmă 
Să nu .fie .perfect reglat. Bateria 

LN.;~ .• :~"~.··y .. onectată, legati firele de 
metru/ui la cele două fire de 

rec$ptorului, firul de masă (nsl"lamllal 
metrulili mergând la firul negru. 

Comutatj aparatul de măsură peo 
deJoaşătensiune (1 ,5-2V, curent 
~iÎnchideti Întrerupătorul "O""Ol'\l~nl'l 
Dacă receptorul nu primeşte 

(URMARE DIN NR •. TRECUT) 
nal. de la emitător, acul indicaflorufui, 
mod normaj, are tendinta de a 
de cealaltă parte a 'lui zero, spre 

R·· .... ad .. ioreceP.to. rul este de. tip super
heterodină. EI se alimentează cu 
tensiune continuă de 4,8 V (patru 

a.cumulatoare· NiCd-1 ,2V/O ,5-0 ,8A). Aceas
tă tensiune este 1ncă redusă de către celu
la de decuplare 6800 - 100J.lF. Utilizarea 
un.eias.emenea tensiuni de alimentare 
motiv.ează echiparea receptorului, În etajul 
de frecventă intermediară,' cu tranzistoare 
cu !Jermaniu .În locul celor cu· siliciu. 
Acestea din urmă au o tensiune de 
deschidere de 0,6V, fată de 0,1V cât au 
primele. 

Semnalul la ieşire· apare sub formă. de 
impulsuri negative. 

Schema electrică a· receptorului este 
dată În fig. 9·, cea a amplasării pieselor pe 

1 circuit În fig. 10, iar a cablajului imprimatln 
fig. 11. O variantă de receptor cu dimensi
unile ceva mai mari este prezentată În fig. 
12. 

Aceste plăcute sunt' corespondente cu 
cele ale decodificatorului. Cum se vede, la 

i realizarea montajului nu s-a căutat.o minia
turizare maximă, tocmai pentru uşurinţa 
execuţării şi a depanărilor acestuia. 
După realizarea monta.jului se va face o 

primă. verificare, operatie care constă În 
. măsurarea tensiunilor 1n diferitele' puncte 
ale. schemei. Aceste măsurători trebuie 
executate cu un aparat de bună calitate, a 
cărui. rezistentă internă să nu fie mai mică 
de 2o.kO/V. Pentru T2, T3 şi T4, 
măsurătorile trebuie. efectuate cu firul de 
masă legat la firul negru de reglaj al recep
torului, iar pentru oscilatorul (T 1/ şi tensi:
unea pozitivă (în aval de R16 ŞI C17), cu 
firul de masă legat la conturul circuitului. 

Ţinând cont de variatiile care rezultă~din 

tolerantele componentelor, tensiunile 
măsurate pot fi diferite. cu până la 20% de 
val.orile indicate.. '. .. . , 

Una din verificările cele mai importante 
este cea a oscilatoruluilocal, a cărui 
funcţionare poate să fie verificată cu aju
torul indicatoru.lui de câmp descris anterior 
(fig.3) .. Apropiind antena indicatorului da 
unul din picioruşele cuartului, acul .aparatu
lui trebuie să devieza. Pentru un control 
mai riguros al osci/atorului, remarcati că 
baza lui T 1 este polarizată prin intermediul 
rezistenţei eo/ectorului. Dat fiind că tensi
unea de colector este cea a barei de tensi
une, pozitivă, dacă tranziston~1 esteln .stare 
de functionare. dar nu oscilează, tensiunea 
ln baz.ă va fi mai ridicată decât cea a emi
torului. În acest caz este' posibil să . fie 
defectcuartul. Dacă tensiunea din bază 
este foarte aproape de tensiunea emitoru
lui, este probabilă existenta 'unui scurt-cir
cuit lritre bază şi emitor sau o defectiune a 
cuartului~ Dacă tensiunea emitoruluieste 
apropiată de cea a masei, se . poate pre
supune o .tăiere (întrerupere) a circuitului 
sau uri tranzistor stricat. Un etaj' care 
funcţionează corect prezintă' o, cădere de 
tensiune apreciabilă pe rezistentaemitoru
lui. Tensiunea bazei va fi inferioară ce./ei a 
emiforului şi câteodată chiar uşor negativă 
fată de masă. Etaje/e mixer şi de' medie 

, frecvenţă sunt uşor. polarizate; tensiunile 
măsurate, foarte diferite de cele indicate, . 
provin ln general dela 'un tranzistor scurt
circuitatsau greşit orientat. 

Acordarea receptorului 
Pentru acordarea . receptorului este 

necesar ca emitătorul'să"fie În functiune, 

de qursă (acul bate invers). 
mite' să se constate că tensiune~ 
baterie. ajunge cu bine În circl,litul.· i 

:torului.. Antena receptorului fiind 
Întinşă pe o maşăde lucru, care 
şă .. fie . metaJică, iar antena cmiit:!itrrril 

decuplâtă, se pune emitătorul În 
şi "se . r;'\otează valoarea tensiunii 
cadr~T'lril voltmetrului.ln general, 

'Ia. 5-6 . zecimi de voit, 
func1icm.are a·receptorului. Dacă 
urmă este· foarte lndepărtat de 
ideal, se va apropja antena 
emitătorului cât mai mult de cea a 
torului, . până când deviatia 
metrului va fi vizibilă. Dacă antena 
este suficientă, se va utiliza 
emitătorului pentru acest prim 
se foloseşte numai cea 
antena mică, dispunem de o 
foarte slabă, indispensabilă unui 
Notati'· că,apropiind antena 
emitătorului de cea a receptorului, 
unea ·indicată de acul voltmetrului 
tinde să se apropie de valoarea iniţială.' 

Pentru reglaje," ·utilizati o SUI'Ublalni1tl' 
nemetalică {din plaştic, textolit 
indepărtati emitătorul pentru a obtine : 
siune de aproximativO,2V, apoi '"""'r .... ""' •.•. 
sau' deşurubati miezul bobinei de 
antenei, căutând să obtineti, cea mai 
cată tensiune posibilă, indicată de 
metru. Pe măsură ce tensiunea 
Îndepărtati emitătorul până când volt:meltrol\ 
indică din nou 0,2V. Se efectuează din 
reglajul, căutând 'ca tensiunea indic~tă.de 
voltmet~u să crească. Procedati apol.la tel 
şi În ordine cu bobina mixerul.ui ·şi cefe 
transformatoare de medie frecventă. 
face, În sfârşit, o ultimă retuşare a 
cinci miezuri. De notat că reglajul 
de frecventă intermediară 

"'""'-t ....... t--4 '------0 

A=+O., 7'1 8:.-0 I SV 

C=-o,3V 0=-0,1'1 

E:+3\1 
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ascutit" decât al celorlalte( două bobine şi în 
acest sens este obligatoriu să se facă cu 
strictete şi rigurozitate acordul exact al 
tuturor circuitelor respective . 
. '.Plasând antena mică (subantena) 
emiţătorului la mijlocul antenei receptoru~ 
lui, îndepărtati emitătorul până când tensi~ 
unea citită pe scala voltmetrului va fi de 
0,1V. Notati distanţa ce separă cele două 
antene. In mod normal, decodificatorul 
încetează să funcţioneze când tensiunea 
coboară sub 0,1 V, astfel Încât distanta 
măsurată între antene va da indica.tii 
asupra sensibilităţii receptorului. Dacă 
această distanţă atinge 30 cm sau mai 
mult, puteţi fi siguri de o sensibilitate sufi
cientă.a receptorului. Dacă se conectează 
servomecanismele la receptor, distanţa la 
care ele încetează să mai lucreze (în 
ccnditiile· specifice mai sus) va servi la o 
indicaţie mai precisă. 

Reglarea finală a emltătorulul 
Reglarea finală a emiţătorului se poate 

executa după terminarea completă a aces
tuia şi montarea lui În cutie (carcasă meta
lieă). Indicat ar fi un osciloscop cu care se 
vizualizează trenul de impulsuri generat de 

Q3 ma lS m* -10 m* 

~ 

'-
IIClDIlsl vkut in televizor 
(cmitător QU 4 OIll1BIe) 
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DIAGNOSIICA~E 

Prof. dr. ing. MIHAI STRATULAT 

D
esigur, toată lumea ştie că un banal 
turometru serveşte pentru 
măsurarea turatiei, dar se cunosc 

mai puţin modurile În care poate fi folosit 
acest aparat pentru descoperirea unor 
defecte ale motorului. 

Un prim folos adus de turometru îl 
reprezintă reglarea cu exactitate a turaţiei 
de ralanti (mers încet), operaţie care, din 
păcate,de foarte multe ori este neglijată 
sau tratată "după ureche". Ar trebui să se 
ştie, totuşi, că o turatie precfmică la ralanti 
aduce prejudicii funcţionării stabile şi eco
nomice a motorului şi îi accelerează uzura, 
după cum un nivel prea ridicat al acesteia 
creşte consumul de carburant şi lubrifiant 
şi poate antrena dificultăţi la schimbarea 
corectă a etajelor. De altfel, după cum se 
poate constata din graficul trasat În figura 1 
pentru motor cu cilindree de 1,3 litri (deci 
comparabil cu cel al autoturismului 
"Dacia"-1300), consumul de combustibil 
creşte vertiginos dacă se depăşeşte nivelul 
normal de 800 min-1, atingâdu-se, la 200 
min-1, o rată de creştere de aproape 50%. 

O contribuţie importantă o poate aduce 
un turometru bun la diagnosticarea 
motorului În privinţa stării de etanşare a 
cilindrului, prin scoaterea din .funcţiune a 
bujiilor (injectoarelor). Pentru a lămuri 
aceasta, să amintim că momentul motor al 
unui agregat de forţă reprezintă contribuţia 
individuală a fiecăruia din cilindrii săi. Cota 
cu care participă aceştia la realizarea 
cuplului total depinde de gradul său de 
etanşare, adică de măsura_ În care este 
împiedicată scurgerea parazită de gaze pe 
lângă supape, pe lângă garnitura de chiu
Iasă sau printre piston şi cilindru; cu cât 
aceste piese permit să se producă scăpări 
de gaze mai intense, cu atât lucrul mecanic 
produs de cilindrul respectiv este mai mic. 

Cum poate fi folosită această circum
stanţă În vederea diagnosticării? Să 
trasăm Într-un grafic variaţia cuplului Mm al 
unui motor cu carburator În funcţie de 
turaţia n (fig.2) şi apoi aceeaşi variaţie M1 
când cilindrul 1 este scos din funcţiune prin 
întreruperea alimentării bujiei. În primul 
caz, pentru funcţionarea stabilă se cerea 
realizarea unui echilibru mecanic prin 
egalizarea cuplului motor cu cel rezistent 
(opus de motor pentru acoperirea pierde
rilor interne prin frecare, antrenarea 
organelor auxiliare etc.), echilibru realizat 
la turaţia na În punctul a (fig.2): 

Mma = Mra 
Prin scoaterea din funcţiune a cilindrului 

1, valoarea totală a cuplului motor se 
reduce, evoluând după curba M1; pentru 
stabilirea funcţionării, este necesar ca şi 

1 '5 
~ ~ de ralanti 

N ./ 4 

,/ :c 
~3 

V ~ ~ 

~2 
w 1 

.1,00 ~UAA.m..(~/;;'~ 'l2\X) 

cuplul rezistent să se reducă, astfel 
noua situaţie de echilibru se va 
punctul b, la o turatie mai mică, nb' 

""fTse repune În functiune cilindrul 1 şi se 
pendă funcţionarea cilindrului 2, se obtin 
nouă variatie a cuplului motor M2 şi un 
punct de echilibru, c, la o altă turaţie, i 
rioară, nc' Se observă că scăderea 
turaţie În cazul suspendării cilindrului 
~n1 = na - nb' este mai mică decât cea 
dusă În cazul Încetării funcţionării celui 
al doilea, Lrn2 = na - nc' de unde rezultă 
acest dirf,urmă cilindru participă mai 
plin la producerea de energie m 
timp ce primul funcţionează mai puţin 
ductiv. Dacă sistemul de aprindere 
reglat corect, atunci vina reducerii 
funcţionale a cilindrului cu pricina 
pusă pe seama reducerii gradului său 
etanşare. 

Bineînţeles că operatia de s IC>I'\onrf"ro 

se repetă succesiv la toţi cilindrii, 
minându-se căderile de turaţie. P 
exploatării motoarelor postulează că, 
diferenţa căderii turaţiei Între doi cili 
motorului este mai mare de 10%, 
să se intervină pentru localizarea şi 
dierea defecţiunii, deoarece A)(rllot;m~a 
continuare a motorului În această 
poate avea consecinţe foarte neplăcute. 

Turaţia la care se efectuează Încercările 
se stabileşte cu ajutorul şurubului de fix 
a poziţiei obturatorului şi trebuie să fie 
plasată neapărat în dreapta turaţiei de 
cuplu maxim (nM' adică În zona În care 
alura curbelor de cuplu permite o mai 
accentuată variatie a turaţiei prin sUs
pendarea funcţionării cilindrilor (Ia 
motoarele modern~ cu aprindere prin 
scânteie, regimul de testare poate fi 
cuprins Între limitele 1600-2000 min-1). 

In ceea ce priveşte verificarea 
această cale a stării de etanşare a 
drilor motorului diesel, 'trebuie să se ţină 
seama de faptul că procedeul este aplica-' 
bil numai la motoarele cu regulator de 
turaţie şi că domeniul operant este numai 
acela În care regulatorul devine activ 
exemplu, zona nmax.··n' max - fig.3), 
deoarece numai la aceste regimuri regula7 
torul Îşi exercită funcţia de corectare a de
bitului de combustibil şi de restabillre 
parţială a turatiei. În acest caz, stabilind 
regimul de testare la nivelul na, prin 
scoaterea din funcţiune a cilindrului 1, 
cuplul motor s-ar reduce la nivelul punctu
lui b'; dacă turaţia nu s-ar modifica. 
dezechilibrul creat între cuplul motor 
şi cel rezistent, Mp În favoarea 
urmă, conduce la reducerea 
situatie în care se ştie că 
sporeşte debitul de lTTotorină, 
cuplul. Ca urmare, apare o nouă 
brare. de eforturi În punctul b, la o nouă 
turAatie, nb' 

In cazul motorului diesel, variaţia 
este mai dificil de citit, deoarece, 
sistem de aprindere, construirea unui 
rometru electronic nu mai este tot atât 
simplă ca În cazul motorului cu carburator. 
Această lipsă poate fi compensată plasân
du-se pe capătul liber al cremalierei pom
pei de injecţie un dispozitiv cu grad de mul
tiplicare ridicat, care să indice pozitia aces· 
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Caracteristici 
Indicaţia de tip bară luminoasă, liniară 

În domeniul o ... 4800 rot/min; 12 trepte a 
400 rqt/min. 

.2 .e 
" AlilTlentarea: 12 V± 4 V, din bateria 

auto, la un .consum de 20 .... 150 mA. GND 
Fig.1 (schema de principiu) apare În 

~~a~a~a~a~a~afijafijafij~~a~a~ 
c 
CI) 
c 
8. 
E 
8 pag. ?4. 

Functionare 
Impulsurile provenite de la ruptor sunt 

filtrate" şi formate, trecând prin poarta G3 
pe o· durată stabilită de componentele 
R27, R2Ş ' C3• Ele Încarcă' registrele 
MMC4015 şi sunt "păstrate" un: timp 
pentru a fi afişate. 

Ulterior se realizează ştergerea· re
gistrelor cu un impuls scurt, provenit tot 
de la ceasul construit cu G4 şi apoi format 
cu monostabilul G1 şi 'procesul se repetă. 
t Rezultă o uşoară "pâlpâire" a afişaju
lui, datorată perioadei de incărcare a 
registrelor, dar' ea poate fi redusă de 
către constructorii pretenţioşi acţionând 
a~'l~pra frecvenţei ceasului principal. 

Realizare practică şi reglaje 

Montajul se face pe o placă de cablaj 
imprimat(fig. 2). Segmentete de dreaptă 
reprezintăştrapuri realizabile, de exem
plu,cu termin'ale de rezistenţe. Aceste 
ştrapuri se plantează Înaintea celorlalte 
componente. . 
După echipare, montajul se ali

mentează şi, dintr-un generator de 
frecventă, se injectează pe intrarea tu
rometrului un .,semnal sinusoidal sau 
dreptunghiular de minimum.1 O V (vârf la 
vârf) şi cu frecvenţa de 120 Hz, 
urmărindu-se ca, prin tatonarea valorii 
rezistenţei R28, să se obţină 'aprinderea 
netă a primelor 9 LED-uri, adică,afişarea 
turatiei de 3600 rot/min. Acest mod de 
reglare evită situaţia decalibrării rn timp 
a . aparatului, În eventualitatea folosirii 
unui semireglabil afectat de vibraţiile 
motorului. 

tui organ de reglaj. Deplasarea suplimen~ 
tară a cremalierei, operată automat de re
gUlator la trecerea de la situatia functională 
"aii la "bit, citită pe dispozitivul mentionat, 
poate' servi drept criteriu d~ apre~iere a 
gradului de etanşare a cilindrilor. . 

Se atrage atentia incă o dată că probele 
descrise sunt concludente numai. după 
realizarea convingerii că sistemul de 
aprll1dere la motorul cu carburator $1 cel de 
alimentare, la motorul cu aprindere prin 
scânteie, funcţionează ireproşabil la toti 
cilindrii. 
, 1n sfârşit, existenta unul turometru poate 

mijloci şi veTlficarea stării tehnice a regula
toarelor de avans centrlfugal şi vacuumatic 
la aprindere, dacă mai dispunem şi de un 
dispozitiv stroboscopic de citire a unghiului 
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Componentele C3! R27, R28 vor fi de 
cea mai bună calitate, stabile în timp şi 
cu temperatura. Condensatorul C1 este 
cu tantal, tip picătură. 

Se controlează precizia indicatiilor tu
rometrului şi la alte valori ale frecvenţei 
(turattei), cunoscând relatia dintre .ele, 
valabilă la motoare cu 4 cilindri În 4 

de avans. Se ştie că. pentru" realizarea 
regimurilor economice de functionare' fără 
regim c.fetonant, sistemele de aprindere I 

sunt prevăzute cu dispozitive care produc 
o variatie automată a avansului la' prOdu
cerea' scânteii electrice 1n functie de turatie 
şi de depresiunea .din carburator. 

Datorită abaterilor de fabricatie, uzinele 
constructoare indică, de fapt, o plajă în 
care trebuie să se înscrie caracteristica de 
avans oferită de un dispozitiv centrifugal 
bun (figAa) sau de unul vacuumatic în 
stare corespunzătoare;) (fig.4b). 

Practic, se procedează astfel: se sus
pendă functionarea dispozitivului vacu· 
umatic,· demontându-se conducta sa de 
legătură cu carburatorul şi măsurându-se 
variatia avansului cu dispozitivul strobo-

timpi: 

Bibliografie 

N fN =-
30 

IN 

~ 

! 
CI) 
c a 
.!!l o 

1. Ardelean, H. Giuroiu, L. Petrescu -
"Circuite integrate CMOS - manual de 
utilizare", Editura Tehnică, 1986. 

Ing. V.D. 

scoplc(de exemplu, prin variatia turatiei pe 
intervale de 200 min-1). Puncteleobtinute 
astfel se unesc într-o linie continuă. Dacă 
această linie nu iese din desenul indicat -

. ca 1n cazul prezentat 1n figura 4 -, atunci 
dispozitivul este 1n stare telinică bună; 1n 
caz contrar,.el trebuie supus remedierii (se 
eliberează piesele blocate,' se schimbă 
arcurile, se verifică starea conexiunilor 
etc.). Se procedează În acelaşi fel şi În 
privinţa dispozitivului vacuumatic, 
împiiedicându-se de această dată 
functionarea celui centrifugal, prin blocarea 
deplasării contragreutătilor; concluziile se 
trag la fel ca mai înainte. 

Iată, deci, cât de util poate fi un bun tu
rometru pentru orice posesor de automobil. 

m 



Ing. MIHAI GEORGE CODÂRNAI 
În unele aplicatii electronice speciale poate apărea necesitatea de 

a rejecta un semnal de o anumită frecvenţă, care ar compromite 
functionarea corectă a montajului. Filtrele pasive rezolvă parţial acest 
<.Ieziderat. Dacă parametrii impuşi acestor filtre ar conduce, prin 
proiectare, la construirea de structuri complexe, greoaie sau nerea
lizabile din punct de vedere tehnic, cel putin În domeniul audio se pot 
utiliza cu rezultate excelente filtrele active. 

O aplicaţie simplă legată de utilizarea filtre lor active este cea 
prezentată În schema din figura 1. În esentă, este vorba de un filtru 
opreşte-bandă ce contine În structura sa o retea dublu-T (R" R2' R3' 
C1' C2 şi C3) şi două amplificatoare operationale. Reamintesc faptul 
că reţeaua dublu-T prezintă o selectivitate Înaltă (teoretic infinitâ), la 
o a numită frecvenţă, F. dacă Între componentele ce o alcătuiesc se 
re.spectă relaţiile de proporţionalitate următoare: 

R=R, =R2=R3 -
şi 

C=C, =C2=0,5C3, 
iar 

F = 1/(21tRC). 
Montajul are amplificarea, În afara zonei de rejecţie (Ia stânga şi la 

dreapta faţă de frecvenţa la care are loc atenuarea maximă, la o dis
tanţă mai mare de o decadă) şi cu cursorul potentiometrului la masă, 
de aproximativ 100. Valoarea exactă a amplificării se calculează cu 
relatia: 

Cu valorile din schemă, filtrul activare atenuarea maximă În jurul 
frecventei de 50 Hz, în apropierea căreia perturbaţiile datorate bru
mului de reţea de alimentare pot fi pregnante. Atenuarea se situează 
la valori ce depăşesc 60 dB, dacă elementele reţelei selective sunt 
alese în toleranţe sub 1 %. Caracteristica de atenuare cu bandă 
îngustă este prezentată În figura 2. Prin acţionarea potenţiometrului 
spre capătul "cald" se va obţine o bandă mult mai largă de atenuare 
(figura 3). Se poate observa că, faţă de al doilea grafic, caracteristica 
amplitudine-frecvenţă din primul este mult mai plată, chiar şi În . 
vecinătatea zonei de atenuare. 

Rezistenţa R, asigură polarizarea intrării primului amplificator 
operaţional, În cazul În care semnalul de intrare va fi aplicat din exte
rior prin intermediul unui condensator. Legat de valoarea acestei 
rezistente, se impune ca etajul sau sursa de semnal care va ataca 
acest montaj să aibă o impedantă de ieşire cât mai mică, iar ca va
loare maximă, să nu depăşească 100 kn. 

La ieşirea filtrului, etajul care îl succede sau rezistenta de sarcină 
pe care va debita semnal va trebui să fie de minimum 10 kQ. 

Pentru a nu intra în zona de funcţionare neliniară (cu distorsiuni 
mari la ieşire), amplitudinea maximă a semnalului de intrare nu tre
buie să depăşească valoarea de 100 mV. 

Rezistentele R6 şi R7' Împreună cu condensatoarele C4, Cs, C6 şi 
C7 au rolul de a filtra suplimentar tensiunea de alimentare. 

Prin modificarea valorilor componentelor reţelei selective, conform 
relatiilor anterioare, ~e poate obtine atenuarea altor frecvenţe, după 

- necesitate. 
Montajul poate fi utilizat într-un sistem HI-FI, În lanturile de amplifi

catoare de curent alternativ de joasă frecventă din punti de măsurare 
a componentelor re active (condensatoare, bobine) sau În orice apli
caţie ce impune rejectarea unor semnale de o anumită frecventă 
(bineînţeles, cu modificarea corespunzătoare a valorilor componen
telor filtrului dublu-T). 
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Ing. MIHAI GEORGE CODÂRNAI 
Amplificatorul de putere.prezentatîn-' Ş9L9u.:,amp1ificareu'nHani( -1:) a sem

cele ce t1fmeazăeste re'aliiăf după o nalului de ieşire al celui dintâi. 
schemă "clasică" de etaj final în punte Amplificarea în .tensiune în banda 
cu circuite integrate de tipul TDA2030 audio (20 Hz - 20 kHz) a montajului este 
sau echivalent. de aproximativ 20, valoarea tensiunii la 
Dacă în cele mai' multe scheme de ieşire fiind 

aplicatii ale acestui circuit integrat sunt , 
date amplificatoare de putere cu ali
mentarea făcută din surse duble de ten
siune (cu tensiune mediană definită ca 
valoare de OV), în figura 1 este prezen
tată o schemă ce utilizează o singură 
sursă de tensiune. Cerinţele legate de 
sursă nu sunt restrictive, în sensul că ea 
nu trebuie să fie foarte bine" filtrată, În 
ansamblul amplificatorului găsindu-se şi 
un condensator electrolitic de valoare 
suficient de mare ca să permită ali
mentarea dintr-un redresor simplu. Cât 
priveşte stabilitatea tensiunii de ali
mentare (bineînţeles, prin intermediul 
unui transformator coborâtor şi 
redresor), de asemenea nu este critică, 
variaţiile retelei electrice casnice fiind 
perfect acceptabile. 

Problemele legate de realizarea prac
tică şi punerea În functiune a montajului 
nu sunt deosebite fată de cele cu care 
constructorul amator 
de amplificatoare de 
audiofrecventă se 
confruntă în mod nor .. 
mal, şi anume 
realizarea unui cablaj 
cât mai compact, fără 
bucle de, masă, ali
mentarea generală 
dinspre partea de 
ieşire spre intrarea de 
semnal (referitor la 
traseul de masă) etc. 

Etajul este compus 
din două circuite inte·· 
grate de putere, unul 
(U 1) conectat. ca 
amplificator neinver
sor al semnalului de 
intrare (amplificare în 
tensiune 10), iar 
celălalt (U2)' cainver-
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Uieşire = 1,82 (1 + R4/R3) Uintrare 

Coeficientul 1,82 este dat de uşoara 
divizare a semnalului de intrare cu rezis
tentele R1 şi R2 care, împreună cu C1, 
asigură şi o atenuare a spectrului audio 
În domeniul frecvenţelor Înalte, peste 20 
kHz. 

Prin modificarea valorilor celor două 
rezistenţe ce intră În relatia anterioară 
se poate schimba, după dorintă, sensi
bilitatea montajului. 

O particularitate a schemelor În 
puncte (de altfel, aşa cum se poate 
observa şi la aceasta) este lipsa, În ge
neral, a condensatoruluielectrolitic de 
ieşire, ceea ce ieftineşte constructia, iar 
din punctul de vedere al performantelor 
electrice, măreşte răspunsul ansamblu
lui electronic la frecvente joase ale spec
trului audio. De asemenea, se remarcă 

o 
Fig. 2 

ATELIER 

prezenţa rezistenţei R 5• care reduce 
semnificativ timpul de "aşezare", imedi
at după alimentare, a potenţialului .static 
al ieşirii circuitului integrat U1 la valoarea 
tensiunii de mijloc, VM. Aceasta este 
fixată indirect prin divizorul fezistiv R11' 
R 12 şi aplicată, prin R2' intrării neinver
soare. 

Grupul R6' C4 şi R1 o' C~ asigură sta
bilitatea montajuluf, evitand .,intrarea 
acestuia în autooscilatie. 

Protecţia la scurtcircuit a sursei 
externe de alimentare este realizată de 
siguranta fuzibilăcu "rupere" lentă F1. 

O propunere de realizare .a cablajului 
imprimat pentru acest amplificator este 
prezentată În figurile 2 şi 3. Desenele 
sunt realizate la scara 1 :1. Se va folosi 
sticlotextolit de 1 mm grosime placat cu 
cupru. Circuitele integrate U1 şi U2 se 
vor monta pe un radiator din tablă de 
aluminiu sau cupru cu grosimea de 3 
mm şi dimensiunile minime de 60 mm 
lungime şi 40 mm lăţime. 

Deşi circuitele integrate sunt protejate 
la ~cLJrtcircuit pe ieşiri, se recomandă 

.~e.vttaţea-sc'ăderii rezistentei de sarcină 
sub valoarea nominală (difuzor de 
impedanţă minimă 40). 

Amplificatorul . poate fi folosit pentru 
sonorizarea monofonică sau stereofo
nică a unei încăperi de dimensiuni medii 
sau a unui autoturism la o tensiune mai 
mică (12 V), cu scăderea cores
punzătoare a puterii de ieşire. 

Caracteristici tehnice 
- tensiunea de alimentare: 12 V ... 24V; 
- rezistenta nominală de sarcină: 40; 
- puterea de ieşire maxima: 10 W pen-

tru o tensiune de alimentare de 24 V; 
- curentul de repaus al montajului: 

maximum 50 mA; 
- curentul mediu: maximum 2A pentru 

puterea maximă de ieşire; 
~ banda de trecere: 20Hz-20kHz 

(±1 dB); 
- distorsiuni maxime: 0,5% la putere 

maximă de ieşire; 
- raport semnal/zgomot: minimum 

60dB; 
- sensibilitate: 350 mVef pentru o 

putere de ieşire de 10W. 

o 

o 
Fig. 3 



llm), i~r continuarea cuprării să, se 
In b~iacide.. .. , 

Frepararea electrolitului· din -,_.~ .. _", 
'aeJCupruse face 1n felul următor:se\ 
măsoară·. volumul băii şi se calculează 
cantitatea necesară din fiecare 
stantă, după care, 1ntr-un vas 

chim" CONSTANTINPOPOVICI 

'până la jumătate ({u apă (distilată), 
dizolvă cianură de sodiu şi se adaugă 
doze mici (amestecând) cianura 
cupru, formându-se· cianură dublă de 
cupru şi sogÎ1:J. Solutia se Iasă să 
depună şi se decantează în baia ,de 
lucru. Într,..un alt vas se dizolvă carbona-:. 
tul de sodiu, după care se toarnă în baia 
de . lucru şi se amestecă cu grijă. Se 
toarnă \ apă· reca în baie până la:. nivelul 
de lucru. 

(lJRMARE DIN NR. TRECUT) 

uprarea are o importanţă 
deosebită atât din punct de 
vedere decorativ cât şi protecto/'. 

Datorită conductivităţii electrice ridicate, 
aceste depuneri sunt utilizate în indus
tria electronică şi electrotehnică. 

Materialele pe care se· depune cuprul 
sunt diverse, respectiv: oţel, aluminiu, 
nichel, materiale ceramice şi plastice. 

Anozii sunt din . cupru electrolitic şi 
sunt protejaţi În saci din material textil. 

Electrolitii utilizaţi sunt electroliţi abizi 
şi electroHţi pe bază de cianuri. 

Prepararea electrolitului se face în 
modul următor: se calculează cantitatea 
necesară de sulfat de cupru (în functie 
de volumul de lichid al cuvelor utilizate), 
se dizolvă În apă caldă şi se toarnă 
printr-un filtru în baia de lucru. Apoi, 
amestecând continuu, se adaugă canti· 
tataa necesară de acid sulfuric (în can .. 
tităti mici). 1n de reteta aleaSă, se 
mai adaugă şi componenţi. 

Defecte principale ale· bill 
de cupr.re acidA' 

Defectele principale se datoresc 
prezenţei în baie a particulelor mici, 
străine, care p,lutesc, pătrunse în baie pe 
diferite căi. 1n acest .. ,caz depozitele 
obtinute sunt· grosolaneşÎ cu asperităti. 
Acest lucru se poate evita mentinând 
electrolitulcurat printr-o filtrare continuă. 

rlp arid sulfuric în elec-

trolit duce la depozite de culoare 
închisă, necompacte, pe porţiunile din 
adânciturile obiectului; treouie adăugat 
acid sulfuric. 

La o concentratie mică a cuprului ŞI la 
un exces de acid are loc pe anod o 
degajare de·. gaze observabilă. 
Depozitele sunt afânate, spongioase şi 
pătate. 

Corectarea electrolitului pe bază de 
cianlllră se face prin adăugarea siste
maticăa cianurii de sodiu şi a sării 
cupru. Adăugarea cianurii de sodiu se 
face dizolvând aceasta într-o cantitate 
mică de electrolit, într-un vas separat, 
apoi introducând-o în baia de . . 
Cianura de .cupru se dizolvă în cantitate 
mică de electrolit şi se introduce. în 
de lucru printr-un filtru de bumbac, 
adă,ugând în acelaşi timp cianură 
sodiu. 

Defecte În. . 
funcţionarea bAI lor 

La compo;zitia normală a băii se obţin 
depuneri de cuptunetede, compacte, de 
culoare roz-roşiatice. Pe catod are loc 
degajare de. gaze liniştită, abia obser~ 
vabilă. 

Degajarea .violentă fi hidrogenului· pe 
catod, la un exces mare de cianură şi 
conţinut mic. de met~1 în electrolit, ·Ia 
foarte ridicată densitate de curent 
dic. În acest caz se obţin depozite 
poroase, depunerea ·având loc· foarte 
încet. . . 

. Depuneri de cupru poroase, precum 
cele prezentând puncte sunt cauzate 
o densitate de curent catodie mare şi un 

Cianură de cupru (CuCN).. .. ----- .. -;..--- .. -------- .. - .. -----90g/l 
Cianură de sodiu (NaCN) _____________ .. ___________ .. __ J06g/l 

Carbonat de sodiu (Na2C03)----- .. --- .. ------------- SO-80g/l 
Temperatura de lucru.. _____________________________ 20-30°C 
Densitatea de curent.. ___ ... _ .. _ .. ______________________ 1A1dm2 

Electrolill decuprar. pe 
bazi de cianurl 

Dacă în eleotroUţii acizi, lacufundarea 
în solutie a obiectelor se· depune cupru 
prin contact şi . depozitul. are o aderentă 
slabă cu metalu.1 de bază,. Ia băile. de 
cuprare pe bază de . clanuri avem o 
capacitate de dispersie bună, cu 
depozite de cupru microcristaline şi 
compacte. 

Se utilizeazăanozl de cupru pur. 
Supr~fata anozilor trebuie să fie de câte
va ori mai mare· ca a catozilor. Potriviti 
reostatul până când voltm etru I arată SV. 

Procesul de cuprare 1n băile de clanuri 
are loc încet. Din aceste băi este bine să 
se depună numai un strat subtire (5':" 10 

exoes mare de ioni cian liberi. 
Daoă anozii sunt acoperiti cu o 

peliculă· cenuşie, electrolitul începe să 
sărăceasoă repede 1ncupru. Cauza 
acestui • .fenomen este 1n . legătură cu 
densitatea catodică de curent mare şi 
excesul de oianură. 

Aspectul cenuşiu-închis al anozilor se 
. datoreşte formării pe ei a oxicianurii 
cupru; deaceea, în electrolit trebuie 
se adauge 0,1-0,15 g/I sutfit de sodiu. 

Pasivarea anozllor are loc, fn general, 
la o densitate de curent anodic ridicatăi 
Ţrebuie neapărat să se cureţeanozil 
într-o solutie de 5% acid azotic. şi să 
mărească suprafaţa lor 1n baia 
depunere. 
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Din materialele necostisitoare şi lesne de procurat vă 
.' puteţi construi câteva unelte utile pentru lucrări În lemn. 

1. "Şlefuitor pentru \·finisarea unifGJ:mă . şi eficientă a 
suprafetelor .unorsoânduri, plăci de pal sau placaj. Este com
pus din: A = o bucată paralelipipedică de lemn, Înfăşurată În 

1
'.a.t.ănouă. pOSib.·i1ităti de a. exe. c.u.ta c .. orect.,ucrăricurente 
În piese din material lemnos .(în special scândură). rn 

. . desenele 1,2 şi 3 vă sunt prezentate tipuri de îmbinare 
În ,lungime a unor piese qe scândură. Desenele 4, 5, 6,7 şi 
8 prezintă modalităti de Îmbinare În unghi de 90° (lacolturi)7 
În sfârşit, desenele de .jos (9) ale figurii explică faz~le de 
lucru ale îmbinării, mai. rezistente, prin tăieturi şi scobitLiri cu 

I'lârtie sticlată (8), ca În desenul 1. :-
2. Vinclu pentru tra~area de linii drepte şi unghiuri de 90°, 

compus din .două rigle· de· sqândură încastrate Între ele ca În 
desenul 2. 
.3~ Dispozitiv-modei pentru tlleri obUce(vezi desen 3), format 
din trei scânduri reunite sub formă de U, În care cele două laturi 
paralele au tăi.eturi (grupate câte două), sub diferite unghiuri. 
Acest fel.de tăiere. este necesar mai ales pentru îmbinări de tip 
ramă. profiltFiapezoidal. '. '.. . 

, Important de reţinut este faptul că - la oricare din aceste 
procedee vă veti opri - e necesar să ungeţi bine cu aracetin, 
înainte de asamblafe, toate părtile ce Vor rămâne În contact 
permanent fix. Numai astfel legăturile vor fi solide; rezis
tente la solicitări mecanice şi nu vor produce scârtâieli când 

4. Trasator de .linii drepte (simple' sau paralele), ca În 
desenul 4; Este compus din: A = un paralelipiped de lemn, pe 
care sunt montate: vincl.ul de tablă O, îndoit În formă de L (ce 
mentine trasatorul paralel cu.' marginea scândurii de trasat); 
rigla de lemn gradată C, care se fixează În pozitia dorită cu 
torul şurubului E şi la oapătuI căreia se montează (prin 
ducere puţin fortată) creionul 8 . piesele vor fi mişcate (uşi, sertare etc.). ' 

Amatorii' de constructii din lemn trebuie 
să cunoască unele caracteristici ale 
diferitelor esenţe, pentru a face alegerea 
optimă atunci când 1şi' procură materialul 
necesar. , 

BRADUL. Lemnul cel mSti accesibil con~ 
structorilor amatori este bradul, foarte 
răspândit· şi uşor de' prelucrat. Nu. prea 
tare, 1n schimb rezistent, lemnul de brad se 
despică uşor, se taie şi se, geluieşte de-a 
lungul fibrelor. De-a latul fibrelor, Însă. 
tăierea şi geluirea e mai anevoioas.ă. 
Colturile ascuţite şi oapetelescândurilor şi 
şipcilor de brad se fărâmitează uşor la pre
lucrare. Culoarea lemnului de brad este 
gălbui-deschi~ 

MESTEACANUL. Când se cere fini
sarea '. ateAtă a muchiilor unui obiect, 1n 
special' când acesta nu are o formă drept-. 
unghiulară, este indicată folosirea 
mesteacăn ului. Lemnul de mesteacăn este 
mai compact şi mai . tare decât lemnul de 
brad, dar se taie şi se. prelucrează uşor cu 
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rindeaua. Mesteacănul se despică uşor, 
Însă nu lntotdeauna reuşim să. despicăm 
drept o scândură sau (.) şipcă de 
mesteacăn. Lemnul umed de· mesteacăn 
crapă adeseori la uscare şi se deformează 
mai mult decât lemnul de brad, Culoarea 
mesteacănului este aproape. albă, ouo 
nuantă gălbuie abia. perceptibilă. 

TElUL. Pentru obiecte . mici şi 1n. speoial 
pentru lucrări cu cuţitul, telul este unmate
rial dene1nlocuit. Teiul este un." lemn 
moale, se taie uşor cu ferăstrăul, cu cuţitul 
sau cu dalta, l1u se fărâmitează pe margini 
şi nu crapă. In schimb, se. despică mai 
greu. Cul.oarea .teiului este aibă. Lemnul de 
tei e.ste. mai uşor decât cel de mesteacăn 
sau de brad. 

PLOPUl. in lipsa teiului, pentru lucrările 

. ~-------~--~~,--,--,--~,--,----~ 
mărunte poate' fi folosit lemnul de plop. 
1cest lemn, deo nuantă cenuşie. este, 
aeasemeni, moale şi uşor. 

STEJARUL. PeAtru obiecte care cer o 
deosebită rezistenţă, se fOloseşte, uneori, 
stejarul. EI are culoarea brună, este foarte 
tare. rezistent, compact şi greu. Stejarul se 
lucrează bine, dar cere un efort fizic mai 
mare. -~ 

Care sunt materialele lemnoas~ folosite 
mai des 1n lucrările de tâmplărie? In primul 
rând se folosescscândurile obişnuite. Apoi 
dulapii '!' piese de lemn ou secţiunea drept~ 
unghiulară, groase de 2,8-6,8 cm, late de 
8.-40 cm şi lungi de 1-6 m; În sfârşit, scân
durile subtiri, a căror grosime merge până 
la 2 om. Scândurile, indiferent de grosimea 
lor, odată geluite, devin mult mai subtiri. 

Celor care ne-au scris rugându-ne să le 
dăm .1ndrumări referitoare la Îmbinarea 
materialelor 'lemnoase,le precizăm că, 
rntr-un număr viitor, vom 'prezenta scheme 
şi indrumări pentru asamblarea lemnului. 
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Ing. ŞERBAN CIUCESCU 
r-------------------~~~ 

V
ă propunem un montaj electronic +4.5\1 

simplu, destinat Începătorilor şi 
celor care vor să-şi doteze labora- Rl 

torul personal cu un aparat necesar 
diverselor experimente. 

Înainte de a prezenta montajul, să ne 
amintim de câteva fenomene legate de 
lumină şi conductia electrică. 

Atunci când razele soarelui luminează 
un corp (mai exact un semiconductor), 
energia provenită de la lumină eliberează 
electronii din straturile periferice ale ato
milor săi, permitând astfel trecerea curentu
lui electric prin corpul respectiv. Un mate
rialsemiconductor, care poate fi numit şi 
semiizolant, este de fapt un slab conducător 
de electricitate. Numărul electronilor aces
tuia, care se găsesc În stare liberă, sunt 
foarte putini şi din această cauză materi
alul va fi greu de străbătut de către curen
tul electric. , 

Pe scurt, putem considera materialul 
semiconductor ca pe o rezistentă electrică 
de valoare foarte mare. 

Sub actiunea luminii, această rezistenţă 
electrică va scădea. Vom obtine astfel o 
rezistentă a cărei valoare este legată direct 
de intensitatea luminii: cu cât lumina este 
mai puternică, cu atât valoarea rezistentei 
electrice va fi mai scăzută. Este vorba 
despre un efect fotoelectric. Acest 
fenomen a dus la fabricarea celulelor foto
sensibile. Una dintre aplicatiile cele mai 
cunoscute ale fenomenului fotoelectricitătii 

Revista este deschisă oricărui 
cititor, singurul criteriu pentru 'pu
blicare fiind calitatea articolului. 

Colaboratorii sunt rugati să ne 
trimită materialele numai dactilo
grafiate, insotite de indica~1 bibli
ografice complete (autor, titlu, edi
tură, an etc.) şi ilustratii co
respunzătoare (desen in tuş negru 
şi, dacă se poate, fotografii de 
ansamblu sau detalii). 

Pentru ca autorii să-şi 
primească drepturile băneşti inte
grale, colaborările vor fi insotite de 
adresă şi telefon. 

Manuscrisele nepublicate nu se 
restituie. 
Răspunderea pentru afirmatiile, 

solutiile şi recomandările publicate 
revine integral autorilor respectivi. 
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Usta pieselor componente: 

R1 -470Q' 
R2 01 47kO 
LOR -fotorezlstor 
C1- 10nF ... 
Ce .• 1 OOp.~/12 V 
C3· .·100JJ,F/12V 
CI.NE~55 sau ect1lvalertt 
Oit • difUzor"SOn" . . 

este pozometrul aparatului foto. O celulă 
comandă curentul aplicat unui gal
vanometru şi pozitia acului indicator va 
arăta dacă timpul de expunere este corect. 

Componentele electronice au evoluat 

C ircuitul se montează la 
intrarea amplificatorului 
de audiofrecventă. 

Toate conexiunile care aduc În 
mod normal semnalele MAiMF 
la comutator sunt eliminate În 
favoarea legăturilor care CO!)
duc numai tensiuni continue. In 
felul acesta se elimină efectul 
contactelor imperfecte şi diafo
nia. Comutarea este realizată 
cu ajutorul a două tranzistoare 
care conduc fiecare conform 
pozitiei comutatorului MAiMF 
{se polarizează ţ>aza tranzis
torului respectiv}. In acest mod, 
la intrarea. amplificatorului de 
audiofrecventă (AF) este apli
cat fie semnalul MA demodulat, 
fie semnalul MF demodulat. 

Tranzistoarele T 1 • şi T 2 sunt 
de tipul BC107" BC108, 
BC109, BC171 etc. 

mult În ultimii ani. La ora actuală putem 
procura o celulă fotosensibilă la un pret 
destul de scăzut. Modelul cel mai des uti
lizat este fotorezistorul LDR. (Light 
Depending Rezistor). 'Principiul de 
func:,ti9nare al unei celule LOR este legat 

. direct de teoria prezentată mai Înainte. O 
pastilă fabricată dintr-un material semico~
ductor are suprafata parcursă de doi elec
trozi care formează un zigzag, fără a avea 
ÎnSă contac1 ~tectric Între ei. Contactul.elec
tric Între cei. doi electrozi nu este stabilit 
decât prin intermediul semiconductorului. 

În obscuritate totală, există o. cE:)zistentă 
electrică foarte mare între electrozi. În 
schimb, atunci când lumina creşte 1n inten
sitate, Tezistenţa electrică va scădea. 

~ontajul propus este derivat din' cel al 
bai ei de timp prezentate În numărul trecut 
al revistei. Datorită simplitătii schemei, 
montajul este ideal pentru Începători. Am 
vă.zut că frecventa dată este În functie de 
valoarea rezistentelor utilizate în montaj. 
ÎnlQcuind una din aceste rezistente cu un 
fotQrezistor (LOR) vom obtine un· mQntaj 
care va emite un sunet din ce în ce mai 
as~utit, pe măsură ce lumina creşte în. 
intensitate. Acest lucru va permite punerea 
În evidentă a relatiei care există între I~mi· 
na receptionată de celula fotorezistoruluj şi 
variatia rezistentei sale. Difuzorul a fost 
păstrat şi, de. asemenea, circuitul integrat 
NE555. . 

Trebuie respectate cu strictete 
polaritătile la conectarea condensatoarelor 
C2 şi C3 cu pinii cir9uitului integrat NE55.5. 
În'schimb, la fotorezisor, ca la orice rezis·; 
tentă,nu contează polaritatea. 

De asemenea, la punerea În functiune a 
montajului trebuie respectată polaritate~la 
alim~ntare. Orice. inversare va duce la dis~ 
truge(ea imediată a circuitului integrat 
NE555. 

12k 

+12V 

560k 
AF 
q 



P e,ntru cititorii 
reare ne-,au 

, ,,'soHcitat un 
preampli ficator 
corector "de ton, 
prezentărrr unul cu 
următoarele" carac
teristiei:'tensiunea 
de intt~reqe10mV; 
tensiunea de ieşire 
de 1 V ,Ia frecvenţa 
de 1,OQO Hz;plaja 
de reglaj,a frec':' 
ventelorinl;ate+ 1,5 
dBla .. 105 dB; plaja 
de regla1 tn domeni
ul frecvenţe/or joase 
+ 20dB la - 15 dB; 

11'2 T1 
cre 83 

tensiunea de ali- r....-~_~~~~ ___________ ~ ____________ ~ 

mentare' ariodică 
+ ~50V;consum anodic2mA..' 

Tntr$prilllul etaj amplificator ,şj', ţel 
de <algoileaeşte intercal;atăreţeaua 
de ,corecţie 1n domeniul ,frecveÂţelot 
Jo~se, ,şi, respectiv,lnalte; eleme~tele 

reglabile sunt potenţiometreleP1,şi P2 
care vor avea o variaţie liniară a rezis
tentei. Pentru aasig~I'a,.o r,edare 
nedistorsionată rn ' toată,banda ,de 
frecvenţe (20 Hz -20kHz)'!cel~ide ar 
doilea etaj amplificator i s-a aplioat o 

", '\1 ' 

~~--~4-~~~~-----'~---------O+U 

I n ,cazul utilizăriiunlli osciloscop cu 
două spoturi ,ori a.unuia obişnuit, la 
care se foloseştEit un comutator elec

tronic pentru vizualizarea a două curbe, 
,stedificil să se distingă cărei surse de 
semnal1i aparţine fiecare' curbă (cazul 
V'izualizării 'simultane a semnalelor de 
intrare şi ieşire ori a,sernnalelor pe două 
<?anale- amplificatoare stereo). 

Marcatorul propus alăturat permite să 
se distingăoscilogrâ:rila unui semnal dat. 
Schema ,de pritlcipiueste. indicată În 
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14.,5.;.16 V) 

LA 
OSCILOSeOp 

IN 
SEMNAL _ ........ """--...... - .... 

30p.F 
CJ 

figura 1 , iar În figurile 2 şi3 se dă o posi .. 
(bi!ă'v~riantă de afTIf)lasare a pieselor, GU 
traseul aferent de cablaj. 
Cl5Ş5eScte utilizat ~ici 1n montaj cJa

sic, cu frecvenţ$ ,reglabilă din R2• La 
ieşirea 3,;semnalul<rect~ngular apare la 
'borflele r~ziştenţetor1nseriate R4 +R5~ 
Semnalul analogic de vizuali~at, intro
dus la intrarea semnal, este transmis 
prin C3spre,ieşirela care apare, un sem
nal' mixat. Pentru a avea un bun dozaj 
Între cele două semnale, frecventa asta-

puternică reactie negativă 1n catod. 
Pentru a evita aparitia unor zgo

mote parazite, montajul va fi inchis 
tntr-o cutie metalică, sau ,din cablaj 
imprimat. 

FI.2 

r---------, 
f ~h • ~ -c:::::J- 1 
1& !30 I 
I ~[], 470)\.1 
II.....~ " ";F11 

Irit-- I 
Itti';l- 1.8 ,,',/ 
: Sn ! -i:+-,' ,,~,.' I 
03: z -c:::::J- bl 
~:;I\ '--1M' €il L __ --, ...:... ___ .J 

bitului trebuie să fie de' 6 • 12 ori mai 
mare decât frecvenţa semnalului de 
analizat. 

Având 1n vedere faptul că astabilul 
real~zat cu 555 poate atinge. fără pro
bleme frecvenţa de 500 kHz,marca

. torul poate fi utilizat, cu deosebire, pen
tru reglarea montajelor audio. 

li 



---.-------_.------------------------------------------

ceva mai mare, care permite 
Încălzirea apei la temperaturi mai 
mari. Dar în acest caz trebuie asigu
rată suplimentarea apei reci. Pentru 
aceasta se echipează rezervorul cu 
un ştuţ de ieşire suplimentar, conec
tat cu un dispozitiv de amestecare, la 
care se cuplează şi ţeava de la 
schimbătoru1, termic. Temperatura 
mare şi dispozitivul de amestecare 
simplifică mult reglarea instalaţiei. 

Prin construcţia lui, schimbătorul ter
mic mai mare se deosebeşte de cel 

________ HU ___ ' ____________________________________________ _ 

a sate, multi locuitori şi-au 
construit un duş. Acesta, de 
regulă, este o construcţie 

mică cu un rezervor închis pe 
acoperiş. Din el, printr-o conductă, 
coboară apa rece, care, desigur, este 
o plăcere în zilele călduroase ale 
verii. Dar, când vrem totuşi să ne 
spăIăm cu apă caldă, avem nevoie 
de un dispozitiv foarte simplu -
încălzitorul de apă. EI poate fi montat 
chiar pe instalaţia duşului. 

Mai Întâi de toate trebuie modifi
cată schema de aducere a apei: 
scoaterea conductei În afara cabinei 
de duş, deoarece Încălzitorul şi 

schimbătorul termic se amplasează 
pe o poliţă (etajeră). fixată În exterior, 
pe peretele lateral al cabinei. Ca 
Încălzitor se utilizează o lampă de 
lipit obişnuită (lampă de benzină). Ea 
s,e amplasează În aşa fel pe etajeră 
Încât camera de ardere să intre În 
serpentina schimbătorului termic. 

Modificând intensitatea arderii şi 

debitul de apă, se poate regla tem
peratura jetului. În plus, folosirea 

de lipit face ca pregătirea' 
1;;:J>\OLlCHICI să dureze circa 1-2 minute. 

Din rezervorul amplasat pe acoperiş 
apa vine pri'n conducte de oţel cu 
<\>0,5" (ţoli). Ştutul de ieşire este asi
gurat cu un ventil de închidere care 
decuplează complet sistemul În tim-

montării schimbătorului termic. 
un ventil se găseşte chiar În 

cabină, înainte de sita duşului. Cu 
ajutorul lui se reglează debitul apei. 

Cel mai complicat element al sis
temului este schimbătorul termic, 
care este alcătuit din serpentină şi 

Învelitoarea de protecţie. Serpentina 
se face dintr-o conductă de otel cu 
(pO,5" răsucită În spirală (trei spire). 
Se aseamănă cu un resort gros com~ 
primat. Pentru ca spirele să fie iden
tice, cel mai comod este ca răsucirea 
să se facă pe o conductă mai groasă 
- cu <1>1,5". Spirala pregătită se intro
duce În învelitoarea de protecţie (un 
segment de conductă) şi se fixează 

prin sudare. Capetele libere se 
Îndoaie În sus şi se conectează la 
mufa conductei principale de apă. 

Această Îmbinare este foarte 
comodă, deoarece permite 
scoaterea schimbătorului termic pe 
timpul iernii, ca să nu plesnească 
tevile. 

Este posibil şi un alt sistem de 
Încălzire, cu un schimbător termic 

, anterior prin serpentina de şase spire 
şi, respectiv, învelitoarea mai mare. 
S~ recomandă utilizarea unui dis

pozitiv de amestecare standard. 
Dacă nu vi-I puteţi procura, fabricaţH 
din trei bucăţi de ţeavă cu <1>0,5" şi 

altul cu <1>1,5". 

Cabină de duş cu dispozitiv de incAlzire a apei 
1 - rezervor de apă; 2 - ştuţ de ieşire; 3 - supapă (ventil) de închidere; 

4 - schimbător termic; 5 - lampă de lipit; 6 -duş; 7 - ştuţul duşului. 

Schema sistemului de fncălzlre a apel 
(A· varianta fără dispozitiv de amestecare; B· cu dispozitiv de amestE.car'e) 
1 - bazin cu apă rece; 2 - ştut de ieşire; 3 - supapă de închidere; 4 - mufe de ,.."rla,..t:::Ira'l 

5 - învelitoare de protectie (o ţeavă perforată); 6 - serpentina schimoătorului te 
lampă de lipit; 8 - racordul pentru duş; 9 - duş; 10 - supapa duşului; 11 • supapa 
apă rece' 12 - supapa pentru apă caldă; 13 - dispozitiv de amestecare, 



.A. '1 n figura 1 vedeţi un frumos complex de mobilă pen
tru curte sau grădină, alcătuit din două bănci fără 
spătar şi o masă. Tehnica de construcţie este simplă, 

iar montarea şi demontarea pieselor componente este 
lesne de realizat. 

Materialele necesare: scândură (indiferent esenta) 
groasă de 25-30 mm pentru scheletul (suportul) de rezis
tenţă al mesei şi băncilor; pal (de preferinţă melaminat) 
gros de 18 mm pentru tăblia mesei şi şezutul băncilor; 
şuruburi pentru lemn; vopsea alchidică. 

Prelucrare şi montare. Trasati pe materiale profilurile 
tuturor pieselor lemnoase, orientându-vă după formele şi 
dimensiunile specificate amănunţit În desenele cu detalii 
din figura 2. Tăi ati apoi (cu un ferăstrău cât mai bine 
aSGutit) piesele desenate, după care şlefuiti-Ie muchiile 
cu hârtie abrazivă sau cioburi de sticlă. Dacă nu aveţi la 
dispoziţie scândura indicată mai sus, puteti folosi În locul 
ei (pentru construcţia suportului) pal gros de 12 mm, 
tăind toate piesele scheletului În dublu exemplar şi unin
du-le apoi (prin suprapunere exactă) cu ajutorul unui 
material adeziv (aracetin, prenandez ... ), după care con
solidati 'lipiturile prin câteva şuruburi pentru lemn. 
Observaţi În desene că faţa' mesei şi şezuturile băncilor 
sunt lucrate din mai multe scânduri cu lăţime mică, pen-

. tru a vă permite să folosiţi, eventual, resturi de material 
lemnos sau bucăţi recuperate de la alte constructii, deza
fectate. Însă, dacă lucraţi cu plăci de pal, e recomandabil 

să utilizaţi bucăţi întregi (de lăţimea şi lungimea indicate 
În desene) spre a economisi timp şi efort la tăiat şi asam
blat. 

Montarea o veţi face (după cum reiese din desene) atât 
cu şuruburi groase pentru lemn, cât şi cu cepuri de lemn, 
apoi prin '1ncastrare. Vopsiţi (părţile nemelaminate) cu 
două straturi suprapuse de vopsea de tip alchidic . 

-.' '-------.,!'"'I"'""------...I' {J ~ 

Unele culturi de răsaduri, legume, verdeţuri alimentare, flori, plantate În 
brazdele unei grădini, expuse vara În plin soare, se pot ofili sau dis

truge. Pentru a le proteja, construiţi nişte parasolare mobile, sub forma 
unor rame din lemn inferior (chiar araci noi sau deja utilizaţi un an). Pe 
acestea fixaţi fâşii de tifon alb sau bucăţi recuperate de la diferite perdele 
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.--_________ __..----, şi cearşafuri uzate ori chiar foi de 

~-----------~~------~ 

ziar, aşezate, de preferat, peste o 
plasă din sârmă împletită cu ochiuri 
rare, aşa cum vedeti În primul 
desen. 

Pentru fixarea acestor rame dea
supra brazdelor cu plante utilizaţi 
ţăruşi lungi de 40-50 cm, ascuţiţi la 
vârful care va fi Înfipt În sol. 
Desenele următoare vă indică două 
poziţii comode şi eficiente pentru 
instalarea acestor rame, care pot fi 
folosite timp de mai mulţi ani. 



D
in sârmă de fier galvanizată (pen
tru a nu se oxida), de diferite gro
simi (aleasă În funcţie de rezis

tenţa pe care voiţi s-o opună la Întindere), 
puteţi realiza - prin simplă îndoire cu aju
torul unui cleşte cu vârf ascuţit - diferite 
modele de lanţ. În figura de mai sus vedeţi 
câteva tipuri funcţionale şi decorative (de 
pildă, pentru un gard scund În jurul unor 
brazde cu flori). Dacă lanţul urmează a fi 
supus la eforturi mari, e necesar să"lipiţi cu 
cositor capetele fiecărei verigi. Pentru ca 
lungimea tuturor verigilor să fie uniformă, 
tăiaţi de la început bucăţile de sârmă 
necesare după un şablon (o bucăţică de 
lemn). Puteţi lucra un lanţ frumos şi din 
sârmă de aluminiu, dar acesta nu poate fi 
lipită cu cositor. , 

rl()RIZ()NTAl..r"""M"~"'W 

IfşlVERTICAtI 
l 

~ 
~ 
~; r: i 
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te "",,,,,,,, "'''''W'''''''''''''''''W'''''''~'' ,'"",,,,, '''''''',,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ''''''''''~',,' ".1 

P entru a putea verifica s.imultan şi 
eficient' atât pozitia orizontală cât 
şi verticalitatea pereţilor 

(îndeosebi la colţuri) la unele constructii 
(din zidărie, lemn, tablă 'etc.) e suficient 
să improvizaţi un instrument simplu, aşa 
cum vedeţi În figura de mai sus. EI se 
compune din două rigle de .Iemn (cu 
muchii perfect rectilinii) montate în formă 
de L, pe care ataşati (numai la nevoie) 
'cu două benzi de elastic (sau de cauciuc 

G' RĂT', 'A", R'E' P',,',E',',N,'Ţ' 'RU"'" I recuperat de la o cameră de bicicletă, 
. autoturism etc.) o nivelă de apă 

~======================~.'I "O,,=b=iş=nu=it=ă=.==================~ 
BALCONŞIBAIE . r-

P entru a evita să călcaţi pe 
podeaua de beton a balcon ului în 
apa rămasă după ploaie sau în 

cea rezultată din topirea zăpezii, acoperiti 
întreaga suprafaţă de mozaic cu 2-3 
grătare din lemn ca în figură. 

Grătarul din dreptul uşii va servi şi ca 
ştergător de praf pentru încălţăminte, 
urmând ca în interiorul încăperii să vă 
ştergeţi din nou, pe un preş textil. Pe timp 
de iarnă, aceste grătare previn pericolul L-_____________ ......J 

de alunecare şi sunt utile pentru plasarea unor vase cu murături, pe care le izolează 
de contactul cu betonul mult mai rece. 

P entru a masca grătarul (sau sita 
metalică) de la gurile de aerisire din 
bucătărie sau camera de baie fără 

a stânjeni funcţionarea acestora, puteti 
proceda aşa cum se observă În figura 
alăturată. Introduceti într-o ramă de lemn 
(A), o bucată de geam decorativ sau pla
caj, tablă, material plastic (B) pictată cu un 
desen decorativ (folosind, de pildă, 
creioane ceracolor) ori pe care lipiţi o 
imagine decupatădintr-o revistă, calendar 
de perete, o ţesătură etc. Fixaţi această 

ramă de perete deasupra gurii de aerisire 
cu ajutorul a patru şuruburi pentru lemn (C) 
lungi de aproximativ 120 mm, astfel încât 
între grătar şi spatele ornamentului să 
rărnână un spaţiu liber de circa 75 mm; jişa 
cum observati În desenul cu detalii de jos. 
Desigur, şuruburile vor fi introduse În mici 
dibluri de lemn fixate din vreme În zid sau 
În dibluri din material plastic. 
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V ăzând şi făcând - ar putea fi 
deviza celui care doreşte să 
valorifice orice coltişor din log
gie, pivnită, debara, balcon sau 
chiar dintr-o cămară mai 
încăpătoare. 

Iată o sugestie pentru a rea
liza un stativ pentru sticle cu 
vin. Modelul de pe marginile 
scândurilor laterale îl alege 
fiecare cât mai original. Ceea 
ce trebuie remarcat este faptul 
că îmbinarea se realizează 

printr-un simplu şi totodată fru
mos sistem de pene. 

Principiul valorificării la maxi
mum a lemnului aflat la dis
pozitie poate fi aplicat şi aici. 
Dacă scândurile nu sunt prea 
lungi, nu-i foarte grav: stativul 
va cuprinde două sticle mai 
putin. Totuşi se recomandă ca 
scândurile să nu fie mai lungi 
decât în modelul sugerat de 
noi, pentru că s-ar strica pro
portiile. Şi, nu uitati, absolut 
necesară ramane Iătimea 

scândurilor, de cel putin 130 
mm. 
Găurile pentru gâturile sti

clelor vor fi executate cu 
ferăstrăul. Dacă vă lipsesc 
pânzele de acest tip, puteti 
încerca şi cu pânza de bom
faier. Lătimea interioară a sta
tivului nu trebuie să 

depăşească 220 mm, pentru 
că altfel sticlele riscă să 

alunece. Atentie: nu fiti tentati 
să dati găurile simetric pe cele 
două scânduri laterale. 
Bineînteles că unei găuri pen
tru gât trebuie să-i corespundă 
una pentru fundul sticlei! Dar 
există şi sticle mai groase! În 
acest caz, trebuie mărită dis
tanta dintre suportii laterali, ca 
şi dimensiunile găurilor. 

(Traducere şi adaptare: Raluca 
Gheorghiu) 



.I'.i'Ii'llg"I. 
~-----------------------------------------------------

xistă o mulţime de posi
bilităţi de a construi un ast
fel de leagăn, astfel Încât 

fiecare piesă poate fi considerată 
unicat. Realizat În stilul cuburilor 
din jocurile noastre, leagănul poate 
fi demontat şi păstrat uşor după ce 
copilul a crescut, economisindu-se 

locul. În continuare se vor prezenta 
numai câteva indicatii de principiu. 
Sunt necesare: 

- 4 stinghii de secţiune pătrată 
(40 mm x 40 mm) pentru stâlpi. 
Lungimea lor depinde de cât de 
înalt urmează să fie construit 
leagănul; 

- 2 lame de balans rotunjite şi 4 
stinghii tranşversale, confecţionate 
din scândură cu o grosime de 20 
mm; 

- 24 bucăţi stinghii pătrate cu 
secţiunea de 30 mm x 30 mm, care 
urmează să fie strunjite; 

- 4 margini laterale, confecţionate 
tot sin scândură groasă de 20 mm. 

În acest caz am ales pentru 
leagăn lemnul de stejar. Pot fi 
folosite şi altfel de esenţe de lemn, 
însă, pe cât posibil, se va evita ca 
acestea să fie combinate. 

Se începe prin stru'njirea celor 24 
de stinghii. Dacă doriti, puteţi strun
ji şi cei 4 stâlpii de colt cu sectiune 
pătrată. Cele 4 stinghii care vor 
alcătui marginea superioară a 
pătutului vor fi prelucrate după pla
cul fiecăruia, cu un ferăstrău-pan
glică, respectiv un ferăstrău-coadă 
de vulpe şi freză. Se recomandă să 
se foloseacă însă un şablon. 

Pentru a putea: demonta uşor 
leagănul atunci când nu va mai.fi 
necesar, la capetele celor 4 stinghii 
laterale lungi trebuie montat câte 
un cep, dupa care piesele sunt 
gata pentru începerea montării. 

Perforati În stâlpii laterali găuri de 
dimensiunea cepurilor şi montati 

cele două capete ale pătuţului. 
Podeaua se realizează 

asemănător grătarului cu leaţuri al 
paturilor obişnuite. Ea am folosit în 
acest scop stinghii de fag. 

Pentru acoperirea suprafetei 
recomand utilizarea cerii pentru 
lemn. 
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Nu toate esenţele de lemn sunt la fel de frumoase. Iar 
cele mai valoroase sunt scumpe. De ace~a, rareori se 
mai fac obiecte din aceste soiuri de lemn. In schimb se 
foloseşte furniruirea lemnului accesibil cu esenţă de ca
litate. 

Furniruirea este folosită de mult şi cu excelente rezul
tate. Există diferite calităţi de furnir, funcţie de arborele 
de origine, ca şi de partea din copac utilizată pentru 
debitarea lui: folia poate fi tăiată din trunchi sau din 
buşteanul rădăcinii. Folia de calitate se încleiază pe o 
parte şi se lipeşte pe lemnul de furniruit, care poate fi 
lemn masiv, panel sau placaj. 

Când este destinat să acopere lemn masiv, furnirul 
se aplică cu fibra În acelaşi sens cu a suportului. Pe pla
caj, fibra furnirului va face unghi drept cu verticala 
obiectului. De obicei furnirul se aplică pe ambele feţe 
ale plăcii de lemn pentru a preveni deformarea ei, În 
partea interioară, mai rară sau deloc vizibilă a piesei, 
folosindu-se un furnir mai ieftin. 

De obicei furnirul se comercializează În legături În 
care foliile se suprapun În ordinea În care au fost deco
jite. Cum fiecare folie are un desen similar celei vecine, 
ele pot fi ~plicate astfel Încât să alcătuiască modele 
simetrice. Imbinările se pot face faţă În faţă, ca În 
oglindă, pe o singură axă de simetrie, apoi în cruce, 
adică pe două axe de simetrie, precum şi pe mai multe, 
în piagonală etc. sau pot fi pur şi simplu alăturate. 

In parte, modelul de aplicare a furnirului decurge din 
felul cum a fost tăiat acesta. Cel tăiat cu cuţitul rotativ se 
obţine cojindu-se o fâşie de-a lungul trunchiului de 
copac. Acest furnir are un aspect similar cu al placaju
lui de brad. Furnirul debitat cu cuţitul drept este furnizat 
În fâşii paralele şi are înfăţişarea oricărui lemn tăiat cu 
ferăstrăul. Alte forme de cuţit şi alte unghiuri de tăiere 
dau alte modele de furnir (foto 1). 

Furnirurile pot proveni din cele mai diferite esenţe de 
lemn, ceea ce duce la o mare varietate de modele (foto 
2). Bucăţile pot fi de diferite dimensiuni. Există şi furnir 
flexibil, debitat din noduri, buturugi sau bifurcări de 
ramuri. EI nu este neted, ci deformat (foto 3), dar, fiind 
mai ieftin, poate servi la renovarea suprafetelor uzate. 
Există şi un furnir "rapid", comercializat În suluri cu 
adezivul gata aplicat (foto 4). 

De obicei furnirul cu model neregulat nu este foarte 
neted, ci ondulat şi Înainte de a fi tăiat trebuie netezit. 
Umeziti uşor ambele feţe ale furnirului. Puneţi-I apoi la 
presat Între două foi de sugativă şi două planşe de 
lemn, sub presiunea câtorva cărămizi, timp de 24 de 
ore. Schimbaţi colile de sugativă şi repetaţi procesul 
până ce placajul ajunge neted, iar sugativa nu se mai 
umezeşte (foto 5). 

Cu un cutit obişnuit sau cu un cutter, tăiaţi drept mar
ginea bucăţii de furnir (foto 6). Cu aceleaşi cuţite, furni
rul poate fi tăiat şi perpendicular cu fibrele. Pentru a pre
veni spargerea plăcii de furnir, Înveliti sfârşitul bucăţii de 
tăiat cu o panglică de hârtie (foto 7). După ce tăiati mar
ginea furnirului, neteziţi-i muchea cu o rindea mică. 
Pentru aceasta fixaţi bine furnirul Între două şipci drepte 
de lemn (foto 8). 

TEHNIUM - IULIE 1998 

· Foi de furnir obtinute prin 
tăieri speciale. 

Fondul este un panou 
acoperit cu turnir tăiat cu cutitul 
rotativ. 

· Furnirul de buturugă (stân
ga) prezintă deformări tipice. 
Furnirul flexibil al unor specii 
poate ti netezit (dreapta). 

· Pentru a netezi furnirul, 
pulverizati-I cu apă şi plasati-I 
între două coli de sugativă şi 
două planşe, sub o greutate. 

· Pentru a practica tăieturile 
perpendiculare pe fibra furniru
lui, folosiţi cutterul. Apelati şi În 
acest caz la şipca directoare. 

1, •• HI'@'ttJN'C"·'i1tt 

Furniruri exotice. De la 
stânga la dreapta: furnir de 
padank (India), nod de ulm 
carpatin, benge marmorat 
(Africa). 

· Tipuri de furnir. Cu 
începere din stânga sus: flexibil 
ca un carton, cu adeziv pe 
spate, furniruri de plop. 

· Pentru a ghida cuţitul care 
taie marginea bucăţii de furnir, 
fixaţi-o de planşa suport cu o 
şipcă perfect dreaptă. 

· Pentru ca muchiile furniru
lui să fie perfect netede, rinde
luiţi-Ie uşor după ce prindeti 
foaia de furnir Între două şipci. 
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