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Acela care se

1nconjoară acasă

cu mobile de anticariat va reuşi mai greu
decât altii să găsească un amplasâ{Tlent
corespunzător pentru aparatura sa electronică. Deşi producătorii de mobilă au
1nceput să ofere şi ei unele piese de
mobilier stil, acestea sunt relativ
scumpe. De aceea, revista noastră vă
oferă o piesă de mobilier potrivită pentru
televizor, pe care să o construiti singur,
1n atelierul dvs. de tâmplărie. Partea cea
mai dificilă a acestei piese de mobilier
este formată din muchiile prelucrate ale
etajerelor şi plăcii superioare. În rest,
constructia nu presupune decât o experientă de tâmplărie medie.

Instructiuni de construire
Dimensiunile sunt redate in desenele
alăturate. Înainte de a decupa plăcile la
ferăstrăul circular şi a le prelucra, trebuie
să vă hotărâti cum doriti să realizati
suprafetele laterale. Aveti la dispozitie
două posibilităti:

- suprafete laterale de dimensiuni mari
(47,5 cm x 34 cm), pe care să lipiti 1n
exterior muchiile decorative;
- compartimente separate complet, la
care muchiile etajerelor să fie prelucrate
direct. Apoi părtile se asamblează cu
ajutorul unor dibluri şi se plasează unele
peste altele.
În functie de varianta pentru care
v-ati decis, decupati plăcile componente
şi prelucrati muchiile etajerelor (respectiv
ale şipcilor) cu freza sau rindeaua cu
profil.
Vă recomandăm să 1ncepeti montajul
cu partea inferioară. pef'ltru 1nceput,
aşadar, . se fixează cele patru părti ale
soclu lui cu dibluri şi se 1ncleiază. În
cazul nostru, ne-am decis să folosim
metoda a doua. De aceea, in plăcile laterale ale etajelor superioare au fost
montate central două dibluri. Realizarea
unor 1mbinări corecte vă este uşurată de
utilizarea unor lere (şabloa!le) sau
cepuri.
Fireşte, conform aceluiaşi principiu
puteti suprapune mai multe etajere, 1n
cazul in care aveti nevoie să suprapuneti
mai multe aparate electronice.
Placa din spate poate fi realizată dintr-o
esentă tare. Noi am preferat să lăsăm
compartimentul pentru video fără placă
de fund, astfel incât să nu avem probleme cu numeroasele cabluri de
conectare.
În final, piesa de mobilier va fi şlefuită
cu hârtie abrazivă şi impregnată cu bait
sau ceară de lustruit.

II
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(Urmare din pag. '17)
câmp, in aŞa fel încât

măsurătorului de
fie paralelă cu

să

maneteloremitătorului;
,. dimensiuni. şigreutăti foarte' mici ale
aparaturii şi în special ale părtii receptoare;

l
!le

590

fibră

tare

aeromodele, navomodele şi automoqele;
- toate .comenzile pot fi simultane; toate'
.~ servourile pot functiona independent în
~c~laşi timp.
Intr-un arttcorviitor vom descrie ansamblul de recepţie, executia şi reglarea generalăastaţiei de telecomandă.

antena principală şi la
:' .0 singură ~lim~ntar~ a părtii .recep~
aproximativ 6, mm de ea; Observafi ca,.
toare, la 4,a V. Ca regulă gener~lă. unastdriilnul măsurătorului de câmp şi închideti
fel de ansamblu comdne peptru toate teleîntrerupătorul; deviaţia acului va acoperi
comenzile de precizie ale modelelor mici:
toată sqala şi va depăşi zona· roşie (sau
verde). In felul acesta vom avea o indicatie
aproximativă, deoarece deviatia acului nu
depinde numai de puterea radiat~, ci şi de
Observatte:Pentru o functionare ireproşabi~ăa echipamentului de telecomandă nu
lungimea antenei.miei şi de distanta dintre
se va face nici un rabat de la valorile şi calitatea pieselor indicate.
ftc~asta şi antena principală a emitătorului.
- Rezistentele. vartabJlB şi ajustabJle:
In· consecintă, .deviaţia acului indicatorului
VR1 ; VA 2: VR3; VR 4 =' 5 kO (potentiometrele liniare acţionate de rrranşele de
.de c?mp. indică celpotin că partea de
comandă);
.
. . "
înaltă
frecventă
a
emiţătorului
VAs;V,As ; VR7; VRa= 50 kO (potentiometele ajustabile - semireglabile)
functionează. Utilizând o{.baterie complet
- R8zlstente fIXe (P:: 0,25 W, S% abatere, chimice)
incărcată;. actionati. aSl,fPra antenei mici
măsurătorului de câmp, 'depărtând*o sau
R1:A1?; RJ5!~ts; ~17; R~a 10 kO
.
A2' Rs. A7• Rg, R11,R14 -100 kO
apropiind~o de antena principală până ce
R3=33 kO
acul măsurătorului de câmp va atinge
A4: R~; Aa:'R10: R 1a = 41 kO
extremitatea scai ei de citire, fără să o
A19: R20 = 4,7 kQ
depăşească. Drept urmare, pozitia acestui
A2 i =-100 kO
ac '. va indica .puterea radiată şi, în conR22 = 10 kO
secintă, starea' de încărcare a bateriilor.
Această indicatie este .susceptibilă .de' a
A23 = 1 kO
- c;ondelÎsatosre
varia uşor atunci când emitătorul este luat
C l : C.'s; Cg; C12: C l. a; C~o =100.0 pF/100 V (c.e.nimic-diSC)
,
în mână. Este un fenomen normal, corpul
Ca; C23 = 0,22 J!F/25 V lmultistrat sau cu poliester)
omenesc În acest caz devenind parteinte- .
C3 = 0,15 JlF/25 V (multistrat sau cu poliester)
grantă a sistemului de emisie (contragreuC4; C7: C l0 i C13 ;,C16 = 4700 pFl100 V (multi strat sau cu poliester)
tate electrică) şi. modificând radiaţia
Cs: Ca; C11; C 14 = 47000 pFl100 V (multistrat sau CU poliester)
antenei. Plasati'!n capaculcarcasei mufa
C17 = 100 JlF/36 V (electrolitic cu tantal)
de trecere destinată să izoleze subantena
Cla: C19; C..21;C2Z; C2S =.22 nF/36 V (multistrat sau cu poliester)
. de rnasă .. Înainte de a închide carcasa
C24 = 56 pF/l QO V (ceramic,-disc)
.
emiţătorului, este necesar.' să verificăm
C26 = 1QOpF/1QQ V (ceramic':disc)
dacă subantena nu atinge metalul, ceea ce
ar "suprima emisia.
- Tranzistosrt« .' '.'
.
"
In încheierea acestui articol sunt prezenT 1; T2:. •. .T.3: T.4:.1.S;.T.6...:17; Ta.; T g = BC170; BC171; BC172. ; BC107; BC10a (A sau
B), cU Il cuprins între 100 şi 150 .
'"
.
tate câteva aVantaje ale sistemului "digital";
T;0;.11'1 =2N2369AsauBJ::199, cu ~ cuprins intre 75 şi 100.
~. deplasarea comenzilor ~"servomQ
toarelor proportional cu .tJeplasarea
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CIURUŞ,

Liceul-"Nicu Oane", Filt.iceni

aboratoarelede fizică ale
'c) Condensatoare: 01, 02, 03'
liceelor din tara noastră au În dotare 04'
06~ 1JlF; e7, 08 - 22 oF. .
osciloscoape electronice monospot. ,
d) Tranzistoare: T 1' T 2 - B01 07.
Aceste osciloscoape, având un sin:" '
~) Oircuit integrat: 01-ODB400.
gur canal de intrare pe Y,. nu permit
In cazul acestui comutator,
observarea simultană;.a două sau comutarea canaJelor se realizează
mai multe semnale. Această pro- 1n modul decupat (cu chopper).
blemă se poate rezolv8,utilizând un
Gomanda".pentru
comutarea
comutator electronic care să aplioe canalelor este dată de un circuit .'
pe rând, la intr~rea pe Y oscilo- basculant astabil realizat cu porti

9s,

a

grafică a

'

electrice in punctele 11, 2, 3

şi

13

, Fig. ,1 Schema electr-Îcă a unui
"comutator electronic cu un circuit
integrat şi două tranzistoare

sCopului,',Qşantioane din semnalele
care urmează să fie studiate.

fi'gura 1 este red,ată schema
unui comutator' electroniccu un circuit integrat şi două
tranzistoare.
Valorile pieselor ufilizate 1n
această schemă sunt următoarele:
a} Rezistoarele:Rl ,R7 - 56 kn;
R3' RS ..- 2,2 k~; R2 1 R~_ -18 kn;
R4' As 330 n, Rg, R103,2kn.
b} .Potentiometre: P11 P2 - tOO
kn. lin.
.

Fig. 3 Reprezentarea

dependenţei de timp apotenţialelor

în

electrică' a

NANO, ca. În figura 2.
Timpii de comutatie 'tai circuitelor
din figura 2 sunt dati de constantele
de timp ale circuitelor dederivatie
CS,
Ri0
şi
C7i,
R9

('t= RC).

Dependenta.
_Fig. 2 Cir.c~it basculant astabil
cu porti NAND

de

timp

a

potenţialelorde la intrările. '2, '13 şi
ieşirile 3, .11 ale celor 'd.GHJă: porţi
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NANO ,este 'reprezentată grafic În
figura 3.>
Acest, circuit lucrează pi. o
frecventă suficient'de Înaltă fată de
frecventasemnatelor, astfel Încât
pe durata unei perioade să aibă loc

durează până la momentul t2' când
tranzistorul T 1 se deblochează' şi
T2 se blochează, permitând astfel
aplicarea periodică acelor două
sEtmnale pe ecranul tubului catodic.
In intervalele de timp În care
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Fig. 5 Tabelul de adevăr'
al unei porţi NANo
Fig. 6 Alimentator stabilizat

câteva sute' de întreruperi. Acest
mod de lucru se, preferă la frecvente
joase. .
La realizarea circuitului basculant
, astabil al montajului din figura 1 s-a
utilizat circuitul integrat ODB400:
Acest circuit contine patru porţi
NAND cu doua intrări fiecare (figura
4).
Combinatii posibile ale ,stărilor
unei pot1Uogice şi starea. de ieşire
sunt date ,in, tabelul dinfigura 5.
La reali~areacircuitului,bascldant
astabils~au ~utilizat două porti
Nt\f\iD .,ş,Je pircuitului ".integrat
CDB400. Oircuitul basculantastabil
are rolul de a bloca pe rând:tranzistoarele Th respectiv T2, reaUzându-se astfel comutarea electronică
a semnalelor electrice de studiat.
La intrările 1şi 2 se apUcă cele
două semnale de ,studiat La
momentUl de timpt" tranzistorul T 1
se blochează, iar tranzistorul T2
intră În conductie.Această stare

TEHNIUM nr. 3/1998

tranzistoarele sunt în stare de CQnductie,acestea realizează şi amplificarea semnalelor aplicate celor
douăintrărL

Potentiometrele P1 şi' P2 permit
atenuarea ,tensiunilor aplicate la
intrările comutatoruluielectronic.
Alimentarea comutatorului electronic se realizează~ cu circuitul din
figura 6..
Transformatorul de alimentare
trebuie să furnizeze la bornele
înfăşurării secundare o' tensiune
alternativă de, 9,5 V. Cu rezultate
foarte bune se poate utiliza un
transformator de sonerie.
Redresarea 'tensiunii alternative
se 'realizează cU ajutorul'" punţii
redresoare monofazate 1PM05.
. Circuitul de stabilizare a tensiunii
continue este format dintr-un element de r.eferinţă (dioda Zener
DZ5V6) şi un element de reglaj
serie (tranzistorul AC181 K).

Fig. 7
Tehnică; Bucureşti '- 1983.
3. D.D~ Sandu, Dispozitive şi circuite electronice,' Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti - 1975.
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InjJ•. ŞERBAN'CIUCESCU
propun realizarea unui

Întrerupător electronic comandat .prin
;simpla bătai.e a .. palmelor.. Montajul

permite qprinderea sau stingerea unui
bec (lampă, combină audio etc.)
plesnind din palme. [)atorită prezentei
unui triac,' trebuie să ne ruăm precauţijle, necesa.r9 la punerea în
funcţiune.

După
(bătâla

cum am· mai spus, zgomotul
palmeJor) este, cel·· care va,
comanda montajul, traductorulfiind
un , microfon.
Putem
alege,
bineînteles, o capsulă de tip electret.
acesteia, sunt
Caracteristicile
satisfăcătoare niveluluisonorde care
are ,nevQi~ întrerupătorul pentru a
putea functiona... '.'
.
In primul rând trebuie. amplificată
tensiunea de ieşire a microfonului. Cu
toatâcă bătaia palmelor dă un nivel
sonor relativ ridicat, tensiunea recuperată la bornele. microfonului . este
Insuficientă pentru· a comanda direct
aprinderea/stingerea ... ". beculuL
Tranzistorul T 1 are sarcina de a
am. Plifica. această. tensiune. EX,ist.e. n1
.a.
unui potenţiometru (P 1). va permite
ajustarea câştigului În tensIune la
acest etaj, În. consecinţă - sensibili:tatea montajului.
~
Un al. d~~"oilea tranzistor T? este," apoi
utilizat ca adaptor de. iltlpedanţă.
Tensiunea obtinută la ieşirea acestuia
esteaplicCită unui. numărător binar
circuitul integrat de tip SN74Ls93.. El
contine .p.•'·.a.t.ru c,l.rc. uite ,bascu.lante.1 dar
în acest montaj nu este utilizat aecât
unul. singur. De·fapt, semnalul obtinut
la ieşirea 'microfonului este aplicat· la
Întrarea de '~,ceas" a lui SN74LS93.
.f

Fiecare impuls sonor, În cazul nostru
din palme, va face să
,avanseze" numărătorul cu un pas.
Utilizând ieşirea. acestuia '. corespunzătoare bitului unităţilor binare,
vom obtine o schimbare de stare, O
sau 1i pentru fiecare impuls. Poate fi
comandată astfel aprinderea unui bec
În functie de starea acesteiigşiri.
bătaia

De precizat că la .ieşirea circuitului
integrat SN74LS93 curentul nu este
suficient de mare pentru a comanda
direct un triac~ Vom utiliza atunci ca
adaptor un optotriac. Această componentă poate suporta tensiuni ridicate
comparabile cu cele utilizate de triacul
de comutare.
Realizarea practică a montajului nu
va pune probleme deosebite.
Plantareapieselor trebuie făcută
atent, mai ales a circuitelor integrate,
a tranzistoarelor şi a· triacului de
comutare~ P6tenţjometru! $Va trebui
.montat În afaracablaju1uiimprimatşi
izolat .de acesta, recomandându:-se
aici folosirea unuipotentiometru cu un
ax' din material plastic. ". .
Nu a fost prevăzută aJimentarea
directă a acestui montaj. Intrucât se
presupune căVafi utilizat ocazional,o
simpla baterie de 4~5 Veste suficientă
p'entrua:i .asigura alimentarea pe
curata maimulfor ore·.de functionare.
Este posibil, totuşi, ~a montajul să fie
alimentat prin inter,m.ed.Îul unui adaptor, la reţeaua de curent alternativ de
220 V. Aâaptorul va scoate .Iaieşire o
tensiune continuă cuprinsă între 4,5V
şi 5,5 V,lnceea ce priveşte curentul
pe care .adaptoruJ trebuie . să-I
furnizeze, 300 mA vor fi suficienti. .
f

Montajul nu trebuie· să fie pus sub '
tensiune decât după ce a fostinstalat
Într-o carcasăizolatoare de.· mărime
potrivită. ,Cel mai simplu este/să.se
utilizeze o cutie de plastic. Trebuie, de
asemenea, făcute câteva 'g,ăuri În
PE?retele cutiei, Îndr.eptul, rţlJcrolpnu
lUI, ,pentru a permite sunetuluI 'să
pătrundă În interior.
,
Montajul se Vq lega În serie pe firul
de ?Umentare a becului (Iămpi.r' sau
altUI aparat), Cisemen9a unUi intrerupător.. Singurul reglajce trebuie
efectuat· constă· În .c€)fafsensibilităţii.
Aici, prin tatonări succesive, se va
găSI poziţia ideală apotentiometrului.
De menţionat, că un exces· de sensibilitate poate conduce la' aprinderea
sau stingerea Întâmplătoare a ,becu.:.
lui. Acest-1tJcru se expliCă prin faptul
că 'numărătorul "primeşte'" nume-

roase impulsuri, care pot conduce la
saturarea etajului de intrace pentru
fiecare bătaie. a palm~lor. In aceste
conditii, la ieşirea numărătorului se va
schimba de mai multe ori 01n· 1 sau
invers,dljpă cum numărătorul. se
poate ()p[i Intr~ostare cvasiafeatoare.

-
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~'(lJr",are~din pag. 3)
putem~jungepână la V,alori maxime
tidstoare •de 10 N400 V din, ,seria paTltru R1' ae ŞO-45kO.
In figura2seindicăovariântă posi~
l<Y~02HJ care au curentul de ~m()r~
sare pe poartă de maximum tOmA), bilă deamplasareşiconexiunLpentru
lar1>uritearedresoare poate ,fi în componentele blocului de alimentare.
apestcaz, foarteacopentor, una de Aici., rezistenta Rt'afost materializată
lO A sau de 20Ala 400 V, de pildă Pf,in trelreZtsto,are,,"'~, CR"ah,' ' R1,' •
20PM4, pentru, cqream ,optat perso- R1"), de câte 12 kW2W fiecare,
amplasate vertical. Intensităţile, mari
naJ. ,
de curent 1n ,,,zona" "tiristor,.punteDUpă procurarea şi verificarea
becuri precum şi tensiunea ,1rtaJtă
,aceştor '. âouăcomponenteprinbi
pale,<puteti trece larealizareablocu- {310 Via vârf) contraindică realizarea
lui de alimentare a montafului cu ten- blocului ~ ln varianta cu cablaj imprimat. 'DimpotriVă, se recomandă efecsiunea continuă joasă (12 V) nece"" tuarea
unor, conexiuni robuste,'~' cu
sară~' comb.inat cu alimentarea
'90nductoare suficient· de, groase ,~şi
pomandată (în tensiune de retea
Izolate.
.
redresată) apoloanei de becuri.

~

Amplasare componente

Blocul de alimentare

Schema electrică propusă este cea
din figura 1, unde coloana' de becuri
(10-20 de'becuri de 22Q,V/4Q-60 W"
conectate În. paralel) a,~ fost siru:':
bolizatăprintr'-un:singur bec, L. In
functie de coloana' dorită ~ se alege şi
tipul sigurahteifuzibile, Sig;:
"
,
Pentru probe, pe' parcursul ~ experimentării montajufui, se poate folosi ' o
lampă de control cu un' singur bec de

100 W/220 V.

valoarea optimă a lui R1 (stabilită cu
un trimer provizoriu) se poate situa 1n
jur dE? 90 kO, dar nu avem o asemeneart:!zistentă. Plasăm R1, de 100 kO
şio ,corectăm prin·tatonare paralelă
cu R'1,de circa 900 kW.'
Urmează un etaj cu câ~tig mare 1n
tensiune,. realizat cu ,pătranul" a. mplificat9rop~raţional (Au) de tip ?41, în
CO.nflau.r.atle .10.v.ersoar.e. AITI.P hflcarea
.etajurui(dictată de raportul RR/R7) se
steibi.teS.1t.e'p. ractic prin ajustarearezistentel RS, În jurul valoni indicate (orientativlntre300 kOşi 1 MQ). .
Sensibilitatea necesară, lnfunotie de
condiţiile' concrete de lucru,' se alege
prin manevrareapotentiometruluiP.
"Submodulul.·d~ comandă ln poartă,

.

Cum spl,meam, modulul de alimentare' asigură redresarea bialternantă a tensiunii de retea prin puntea
PR, de tip 20PM4. Acest bloc
furnizează totodată şi tensiunea continuă qe 12V, necesară ~pentru alimentarea prea.mplificatorului audio şi
a ~ circuitului de comandă ln poartă a
tiristorulţri. Această ~ tensiune. filtrată
cu conclensatorul C1. nu este propriuzis stabilizată, dioda Zener DZ jucând
aici mal mult rolul de limitare ln tensiune decât de stabilizare~" Pentru a
s~para Circuitul tiristor-coloană de
becuri de partea de joasă tensiune, a
fost intercalată dioda 01' 'Limitarea ln
curent se asigură prin rezistenta serie
R1, pe care avem .inteteSl:Ilsă o
dimensionăm ,cât mai mare valoric
(din ~ considerente de· disipatie,', termică)"dar astfel ţncât, în"momentele
de solicitare maximă pentru sursă,
tensiunea continuă "de 12 V" să nu
scadă sub 10-9 V, pentru o alimentare acceptabilă a preamplificatorului.
Personal am folOSit pentru R 1'
diverse combinatii serie de câte trei
'rezistoarede 2W, amplasate'vertical,
ln scopul i unei' autoventilări ,optime.
Valoarea totală a lui R1 se stabileşte
experimental,ln functi~ de sensibili..,'
tatea de'poartă a ,exemplarului de
tiristor. CtJ preselectionarea recomandată (curent de poartă sub 5 mA),
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Modulul (ealizat poate fi' considerat atiristorului" (sectiunea ~ de după
"bun" dacă lampa ,de probă L, se potenţiometru, În schema de principiu
aprinde la intensitatea maximă atunci , ctin fiaura 3), este de~asemenea Simîntre bornade +12V(borna n+" pe plU,. alcătuit din. tranz.istoarele. T 2 Ş. i T3.
schita decaplaj) şi pQarta tiristorului ,şi piesele aferente. Alegerea (obliga(borna P'l se' conectează, o , rezis- tone) .a unui tiristor foarte sensIbil per.;
mite folosirea pentru tranzistorur de
tentă de circa 1,5 ,kWO,5 W. Fireşte;
nu direct cu mâna, căci avem de a comandă,.J3' a unui model uzual, de
face tot timpul cu un cuplaj galvanic la mică putere, dar cu factorul beta suficient ae mare.
tensiunea periculoasăoe retea!
Reglajele necesare gentru acest
Dacă nu se obtine această perforsubmodulse ·efectueaza pomindde
mantă.orientativă" fie va trebUI ajus..,
la "coadă'~. Astfel, se alege 1ntâi vatată (micşorată) valoarea lui R1' fie se
.sigură pe.ntru rezistenţa R111
impune selectionarea' unui exemplar loarea
(orientativ 1 ,2-2,2kO), venficânD
mai sensibil de tiristor. Dacă da, amorsarea fermă a tlristorului cu
asiguraţj;.vă că tensiunea la bornele
..
scurtcir.cuit. în ~ lOGul tra.nzistorului T3
condensatorului e1 ,este de circa Apoi se montează. tranzistorul T 3 şi
'12 V 1n gol şi nu sca(je sub 10..,9 V pe se tatonează valoarea rezistenţei
durata amorsării tiristoruluL
R11 •. astfel ca tiristorulsă rămână
Abia, după aceea puteti merge mai ambrsat ferm. In fine/se montează şi
departe, 'Ia realizarea modulului de T 2t după care se ajustează valoarea
amplificare şi comandă atiristoruJui,
rezistentei Rg, din divizorul. de
polarizare a bazei, astfel c~ tiristorul
Ampliflcatorul AF
să rămână blocat, dar foarte aproape
~
,.' /
Modl.llulcombinat de preamplifi- de pragul de amorsare.
Nu\1ă mai rămâne decât să intel'~
care-comandă este ,prezentat 1n figura 3." Partea de preamplificare nu conectati modulele .şi ~ să faceti proba
"pe viu". cu toate masurile cuvemte de
ridică probleme deosebite,. fiind claprotectie (mâini·.izolatel),având ~ ln
sică, Simplă şi sigură.1n functionare.
Fa contirJe un etaj cu tran.z.istorul Ti, vedere tensiunea periculoasă de retea.
In conexiune cu baza comună, pentru Apoi, să găsiti o casetă adecvată penmontaj, ln care va fi introdus şi miniadaptarea optimă la imp,,ed,an,tajoa,să tru
(SO), a difuzorului mmiatură OU.,' difuzorul-traductor. cu cuvenitele perfofolosit ca traductor acustico..,erectric. ratii În peretelecasatei, În dreptul mem.
.
Functionarea cQrectă a etajului se branei 'acestuia.
Şi lncă un .. amănunt ~ extrem de
asigură prin simpla tatonare experiimportant: la asamblare să aveti grijă
mentală a valorii lui R1' ln jurul celei
indicate. Practic,se ajustează R~, ca. nici o J?iesă aflată sub tensiune·să
poată fi· atinsă cu mâna dinexteriastfel ca 10. repaus, potentialul din
colecto,Jul tranzistorului" Ti să fie or, direct sau, prin intermediul unor
şuruburi, borne etc.
circa 'jumătate din tensiunea .de
mentare. Pentru. o ajustare mai
În fine, să nu vă speriati că montacomodă a lui Ri, se poate apela la o
jul nu. p()rneşteimediat după
combinatie Raralelă a . două . rezis,:, actionarea Tntrerupătorului de alitoare, R1 Ş i Rli, aşa cum se vedefşi mentare: e vorba de încărcarea condin schema de amp'lasare a~pieselor densatorului C1 (din blocul de alişi cablaj, redată ln figura 4. De pildă, ~ mentare) prin .rezistenta R1'

nu
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e obicei poarta unui garaj
are două uşi grele care se
deschid Tn exterior. Orice şofer
ştie cât este de neplăcut, Tn special Tn timpul iernii. Pe suprafaţa
din faţa garajului se depune
zăpadă, pe uşi, pe clanţă, pe
Încuietoare se face gheaţă - deci,
greutăţi
TmtâmpirJate
la
manevrarea maşinii. Indepărtân
du-ne de la schema tradiţională,
vom reuşi să Tnlăturăm aceste dificultăţi.

Poarta propusă este alcătuită
doar dintr-o uşă echipată cu un
dispozitiv care o ridică.în sus: în
această poziţie ea este paralelă
cu plafonul. La ridicare ea nu
necesită o fortă mare, deoarece
masa este compensată prin două
resorturi cilindrice. Ridicarea se
face cu ajutorul unui sistem de
pârghii cu resorturi şi role, care se
deplasează pe şine. Astfel, partea
inferioară, efectuând o mişcare pe
arc, iese Tn exterior, iar partea
superioară trece Tn interior. Odată
cu deplasarea uşii se modifică şi
starea resorturilor
compensatoare: Tn poziţie Tnchisă arcurile
sunt extinse, iar Tn poziţie
deschisă sunt aproape libere.
Întreaga
construcţie
este
alcătuită dintr-o cutie a portii,. uşa
care se ridică şi mecanismul de
deschidere.
Cutia este alcătuită din două
bucăţi de lemn verticale cu
secţiunea 120x80 mm, lungime
de 2 300 mm şi o şină orizontală
cu aceeaşi secţiune şi lungimea
de 2 750 mm, unite Tntre ele cu
ajutorul unor plăci metalice sau
cornier. Capetele de jos se fixează Tn fundament de beton (20
mm). Cutia se fixează Tn golul'
portii În dibluri metalice (nervuri
de rigiditate) cu 0 10x200 mm.
Uşa iese din ramă cu muchiile din
cornier şi panoul de scânduri care
are pe dinafară tablă de oţel.

Im
I

fixarea lui se fac trei găuri cu 0 =
8,5mm. ,
Resortul se uneşte! cu soclul
printr-o placă tăiată din bandă de
oţel cu secţiunea de 30x5 mm.
Arcul trebuie să aibă 0 inferior de
30 mm şi 60 de spire din vergea
cu 0 7 rom.Spirele marginale se
fac sub formă de cleşte. La
capătul inferior al resortului se
conectează regulatorul de' Tntindere. Acesta se face din vergea
de ,oţel cU 0= 8h1m. Pe o parte
este prevăzut q.J un inel, iar Tn
cealaltă parte se face cu filet de
M8x60 mm.
Nodul articulat inferior este
Panoul se fixează În ramă cu alcătuit din cornier cu orificiul cu 0
şuruburi de mobilă şi benzi meta8,5 mm sudat pe rama uşii la o
lice În loc de şaibe. Rama are distanţă de 120 mm dela nervura
dimensiunile 2 500x2 100 mm şi inferioară până 'Ia axa orificiului
se face din cornier de oţel laminat care serveşte pentru fixarea
de 35x35x4 mm. Nervurile de pârghiei mecanismului de ridicare
rigiditate se fac din acelaşi cornier pe articulaţie. Pe flanşa pârghiei
şi se pot amplasa atât vertical cât
se sudează placa de oţel 50x40x5
şi orizontal cu fixare pe dinafara
mm cu' orificiu de 0 8,5 mm penramei sau prin interior prin panou. tru regulatorul .de întindere a
Suportul principal imobil .al resortului.
mecanismului este din cornier
Partea de sus a uşii se
65x65x6 mm şi L = 193 mm. Pe deplasează, la' ridicare, pe şinele
una din laturi se găuresc două ori- directoare de sub tavan. Fiecare
ticii cu 0 = 10 mm pentru fixarea şină este· alcătuită din două
la grinzile verticale ale cutiei. corniere de oţel 40x40x4 mm şi cu
Cealaltă latură are trei oriticii cu 0
L = 2100 mm: una se sudează cu
= 8,5 mm: două superioare sunt, o margine astfel Încât distanţa
necesare pentru instalarea soclu- .'~ interioară
dintre
vârfurile
lui resortului, iar cel inferior- pen- cornierelor să fie de 50 mm. Şina
tru atârnarea pârghiei mecanis- gata făcută se sudează cu un
mului de ridicare pe articulaţie capăt de placa de oţel cu dimensi(balama).
unile 80x60x4 mm şi patru orificii
Soclul din grindă, cu profilul U cu 0 = 6 mm pentru fixarea pe
de 80x43x5 mm şi L = 70 mm este suportii verticali ai cutiei. Distanţa
suport imobil pentru resort. Pentru dintre linia axială a şinei şi nervu-
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ra inferioară a grinzii orizontale a du-se şaibe Între oţelul cu profil U
cutiei trebuie să fie de 80 mm. La şi grindă.
celălalt capăt al şinei directoare
Reglarea uşii care se ridică se
se sudează un segment de oţel cu face cu ajutorul şurubului de Întin':'
profil U de 120x52x6 mm şi L = dere a resortului, În aşa fel Încât
100 mm şi fixat cu şurubul M10pe uşa să rămână imobilă în orice
grinda orizontală de pe tavan, cu. poziţie. Pentru aceâ!;ta, stabisecţiunea 100x1 00 mm. Poziţia
lind-o Într-o poziţie: inferioară,
directoarei trebuie să fie strict ori- superioară sau intermediară, să
zontală, poziţie realizată folosinse slăbească sau să se
TEHNIUM nr. 3/1998
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Întărească piuliţa

regulatorului de
Întindere a resortului. La nevoie,
se poate schimba şi punctul superior de fixare a resortului,
deplasându-se articulaţia mai În
sus sau mai În jos.
Uşa se Închide cu lacăte'
amplasate În colţuri. In partea de
jos, În mijloc, uşa este prevăzută
cu un mâner cu h ~ 20 mm.
A

II

cu

Creşterea distorsiunilor la tnregistrare odEfă
lipsa curentului de ştergere conduce la cOFlcluzia,/
~oşcilatorulcasetofonului tncauză, IlTStereoRecorder 80 HiFi, nu functionează.De verificat

prezerltaalÎţnetntăm. acestui.taj~ precurnşi integritatea componentelor ce 11 alcătuiesc, respectiv T

202, TI'2, A20S, oR208,CaGS, C208.
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• .. ' ioe nu s-a gândit cum se tatea de reflexle etc.
S-astabllit cusp9Ctiele de raze X
poate realiza acoperirea unui metal
Nu există domeniu rn care acoperi- că metalele depuse pe catod prezintă
cu alt metal în scopul protejării aces-rile metaUce să nu fie, folosite într-o ~ o structurăcrista!inăcate, corespunde
tuja ori numai decorativ sau cine nu măsură mai mare sau mai mică.
În majoritatea, cazurilor ,Ia retelele
cubice cu fata centrată, ,iar acest
s-aîntrebatcum se~coper:ă o masă
plastică c~unmetal? '.' Vom Încerca
GalVanostegia
fenomen, este legat" de cristalizarea
împreună să parcurgem: procesul, În
Ac6perirea galvanică a .metalelor Illetalurui, de procesul deeleetrod ce
măsura În care spatiul revisteine,per- urmăreşte d,epunerea unui metal pe poartă numele de electrocristalizate.
Teoria procesului de electromite, etapă cu ,etapă, .de la un alt metal, cu scopul de a-I proteja
cuno$tinţele generale ce sunt necEl- împotriva ,coroziunii sau decorativ. şl cristalizare consideră că procesul se
sare la pregătirea. materialului (obiec- în acest proces interesează În primul desfăşoară]n dpuăstadii:
tului) p~carevremsă-r ~coperirn'şi. în rând calitatea depunerii(compactă, ' ., unul de descărcare a ioni!dr cu
final, reţetele şi conditiile În care se aderentă) şi în al doilea rând rteutralizarea sarcinii;
realizează aceasta.
obtinerea unui randament bun de
- altul de distribuire' a atomilor in
Numai prin înţelegerea temeinică a curent.
reteCIu cristalină, cu formarea,. şi
esenţei" procese.lor de acoperire", prin
Schema generală ainstalatiei pen" creştereacristaltdui.
însuşirea .fiecărei operaţii ,în. parte tru depunerea metalică este prezen~
Cele două etape au l'1c simultan, iar
putem vorbi', de obţinerea unei tată Îo'fig. 1, unde:
descărcarea cationului"este conside ..
depuneri de calitate.
1 -. sursă de curerit;
rată posibilă numai' pesupraf,âtac(lto'Matoda electrolitică este metoda
2 - ampermetru;
qului,şi nuia o anumItă distantăde
cea mai 1naJntată de aplicare. a 'aco3 - întrerupător;'qâtod. QescărcareanI,Jse petrece 1<;1
peririlor metaUce şi ea se bazează pe
4 - rezistentă variaQil~;
fel de.uşor - şi deci nu se face m.mod
legile galvanotehnicii.
5 - anod;'
silT!ultan ~ pe 1ntreaga suprafaţă' a
6 - catod.
catodului.Ea se .face prefEuenţialpe
Galvandtehnica se(Împarte ÎI1 d04ă
părti fundamentale:
Grosimea depunerilor catodice se, anumite puncte active şi apoi se
1. Galvanoplastia, care constă 1n calculează ;dup'ă relaţia:
deplasează şj:pe celelalte portiuni ale
obtinerea unor copii metalice ale
cristalului. Punctele pe care are . loc
diferit,efor obiecte depe mulaje metadescărcarea, ,'" I>referenţială sl.1Ot
lice ~au nemetalice. Este utilizată
a=
colturile, cristafului,muchiile şi,la
pentru~.obţiJ1ereafiligrane'or pentru
sfârş1t, fetele cristalului.
',' •
bancnote, a reproduceri/or de artă, a
În 'cazul ;Jenomenullfi de electromatriţelor plăcilor' de patefon,
cristalizare se consideră că saturarea
obţinerea, de circuite imprimate, meunde:
corespunzătoare, cristalizării." este
talizarea
tesăturilor,
plai)telor,
T
timpul necesar 'pentru "exercitată ta Jelectrod de saltul de
insectelor etc.
depun~rea rhetalului (miQ).;
potenţial suplimentar fată de
2'., Galvanostegia, care se ocupă cu
Dk - densitatea. de cdrentlacatod potentialul, reversibil la limit~'metarobţinerea de acoperiri metalice relativ (Aldm 2);, , ; ;
soluţie~ ,adică tocmai de pQt~rtJa,rea
subţiri,având aderenţă bună pe
a - grosimea stratUlui metaricdepuselectrodului.
.
, ,.
;, ' " .
Se ,considera., că ,fqrmarea
obiectele, G\coperite, prin separarea . (g/h);
metaluhlidintr-o solaţie apoClsă a
d - ~re!1tateaspecifiGă a metalului cristaleloru"uidepozitcatodicest~
sărurilpr ,. sale,~ub acţiunea unui (g/cm ,,); l.~
;rezultatula douăproC.e.se :.
"
curent electric continuu. AcopE:ţridle
A- echiva l e ntulelectrochÎ{J1ic;{g/h)ţ
- unul de, formareagermenul~i
cLl cupru,nichel şicrom sunt folosite
h., ranQa.l11entuldecurent(%).
cristalin;
pe scară largă pehtru.finisc:treadeco.;
Pentru aSe obţine o depunere:
- altul dernărire a acestuia.
,rativă a diferitelor,piese de maşini, a catodică cu' o ,structură bună, trebuie
Dacă "Viteza'.,de· mărire este' mai
aparatelor, a instrumentelor medicale, analizat atât procesul catodjo, cât şi mare decât cea deformare,
a obiectelor de uz casnic 'etc. cel anodic.
depunerea yafimacrocristalină, Jn
Arg' intar,ea şi auri,rea sunt folosite pe o
caz contrar microcristalină.
A. Procesele catodice
oUPă",' st'ructura ,depunen'1or,
'
,
scară
iargă
pentru protejarea
acesaparatelor, de precizie "împotriva
Procesele cat9dice sunt' procesele tease pot împă.rti În:
coroziunii şi pentru a da suprafeţelor confo, rmc, ăror,a metatere,,' se, pot începând
- ~ depuneri
de ,cristale
de la cristale
izolate, mari,
până
acestor ,aparate anumite proprietăţi depune la catod pe cale electrolitică şi la dezvoltări simetrice sub formă'de
fizice superioare, ca, de exemplu, pot fi asemănate cu fenomenele de fibre sau coloane, când viteza de
conducUbl!ltatea electrică, capaci..cristalizare.
.
mărire a granuleloreste mai mare
$

III
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metalului respectiv, .; hidroxizi care,
o structură când sunt solubili, pot să se includă În
.
omogenă, ,când vitez.a de form~e a depozitul catodic.
c. Temperatura modifică
gerJllenuluicrist~Unşi viteza de mărire
anumiti parametri; Creşterea temperaă·cristalului . sunt foarte apropiate,
primafiindputjnsuperioară;
. : ,turii favorizează' difuzia. şi împiedică
formarea' depunerilor pUlverulente la
.~.. depuneri'pulverulente,sfărâmi
c:iOCl5e, când viteza. ~te formare. a ger- densităţi mari. de curent. Cu creşterea
menului este mult mai mare compara- temperaturii, . polarizarea se micşorează,
ceea ce ."favorizează
tiv cu viteza de mărirea cristalului;
- depuneri spongioase, care se creşterea cristalelor, deci o structură
datoresc .unorocluzÎuni de' gaz în macIocristalină. Efectele creşterii temstratul metalic (de hidrogen), care se peraturii sunt contrare celor obţinute
descompun simultan cu depunerea prin .creşteride .curent şi se .eclJiHbrea:iă' reciproc.
metalului.
d. Dacă se .lucrează cu o
" Strucţura ;unei. depuneJi catodice
solutie de .săruri simple, la depunerea
ţlepinde de:. '. .... .... ."
metalelor Ag, Pb,pepunereaare o
... ,' a.strllctura metalului suport;
structură macrocrisfalină, câteodată'
. b.(iensitatea de curent;
c. temperatură; .
., d: naturaşÎcoricentratia electroHtu·{>dflPurlE~rifine.cu

lUi-

'e~ prezenta unor adaosuri în elec-

tront.

a.Îngenera(; o depunere
ll1etalică reproduce. structura cristalină·

a metalului suport.. ..' \. .' .•. ' . '
.. Ex~mp(u: dacă,depundem:. Cu 'dintr-o solutie de CUS04'pe uncafod de
Cu şi î~ cazul în c~redatodul a fost
perfect 1ustruitşicurătat de pxizi şi
urme: de grăsime, depunerea. metalului. reproduce ·perfect ..structur;a:Q~ista
lină a .metalului ,de. baZă"21sUe1 încât
. nu, .sepoate . observa, IirnitCid~.sepGl-:
ratie .dintre:depum~re .şi metalul de
pază. niciJh' sectiune . transversaIă.· ..••
i 'yoelemetaledepuse?pe
ţin; :C!Jt
;illetat,;car~ cristalizeazăîna,lt sistem,
reprodu,c~tructura cristal.ină a metalu~
rui de baZă. ; ' l ) .
Ex(~:rnplu:Cd' pelun:electrod de Sn
'reproduce structu~aSn,cu .toate că
'etecristalizează în sisteme diferite.
b. La. densităti mici apare. o
p'()lariz~re. de90ncentrare ". slabă .şi
viteza de creştere a germenului cristal
'depăşeşte vite?a deformare. Se
obtine îlţgeneral,o .depunere .macrocrîstalină. Pe măsură ce densitatea de
curent creşte, creştetn .paralel şi
pqlarizarea de concentrare$i' vitez~
'de' formare a germenului, depunerea
.devenind din ce în ce mai microcrista.Unit
;'; La densităti de curent mai, mari,
concentratia cationului di~so,luţiade
l~ngă· catod' va .scădea .foarterTlult şi.
ţristalele formate tind. să se orienteze
şpresolutie cu.cristalemai mari, ceea
ce favorizează .depuneri arboreseente. Sub agitare sa pot utiliza densităti de curent .mai.mari,· fără ~ se
obtine o depunere mai mare.
I ~ La densităţi deaurent· f()arte mari,
"Ueza de formare. a germenilorcristaUni d.evine foarte ·mare şi .depunerea
capătă o structură pulverl.ll~ntă, nea.,.
derentă, este o . depunere 'inferioară
calitativ. Uneori aCeste,(iepuneri pulv~rulente se datoresc :şi descompunerii .' simultane .ahidrogenulu1
datodic.O dată cu .descompunerea
H.2apare o creştere sensibilă a
pA-ului în soluţia de lângă catod, ceea
ce favorizează obtinerea hidroxidului
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ci'i6nul

ce sedescarcă să fie la

'latenţa .maximă,. pentru C.ă poate
acţiona şi cadepolarizant asupra

hidrogenului catodic, evitând formarea,
unor aepuneri spongioase.
e. Structura unei depuneri
metalice depinde şi de prezenţa unor
adaosuri ce au rol de a conduce la formarea· unei /structuri. microcristaline.
Aceste adaosuri sunt substante
coloidale,
tensoactive,
care
îmbunătătesc stl'u~tura depunerii.
Mecanismul de modificare a structurii
se explică prin faptul că. aceste substante coloidale ajung la catod fie prin
electroforeză, fie. datorită' faptului că
absorb pe suprafată catior: şi se
deplasează o dată cu ei spre catod.
. I\ceste substante coloidate se
depun preferential pe portiunile mai
active âle catodului, unde are loc o
creştere
rapidă
a
cristale lor,
blochează aceste portiuni şi trebuie să
se formeze noi germeni cristalinipentru ca depunerea metalică să continue. .Rezultă că se includ. în
depunerea metaIlcă, conducând la (')
depunere microcristafirlă~
Efectul optim obţinut. cu aceste
adaosuri' corespunde cu opolarizare
catodică maximă.

B. Pasbritatea anodică

Fig. 1
chiar dendritică.
Dacă· se' lucrează. cusărurl domplexe ale acestor cationise obtin
depuneri cu o structură microcristalină, compacte, aderente. Se consideră că în acest caz formarea
microcristaline
este
depunerii
favorizată de. o concentratie' foarte
redusă. în .cationii metalului care se
depune şi În acelaşi timp de o
.
polarizare catodică·foarte mare.
Considerăm 6 cianură dublă a unui
metal (Ag, Cu, Au) ŞI a unui metal
alcalin: K [Me{CN)2]. Mecanismul
pentru depunerea mlcrocristalină se
poate explica În două feluri:
I K[.Me(CN).2] ~ K++ [Me(CN)2r
[Me(CN)2F ~ Me+2CN:fy1e+ + e-:-~ Me pe catod
Întrucât concentratia acestor ioni. În
solutie, proveniti din disocierea ionilor,
est~ ext~O" de. redusă, de ordinul ~
10· -1 O-ioni gram/I, este greu dş
presupu~ că aceşti/ioni ar exista .Ia
concentraţii atâf de mici şi se pot
descărca formând depuneri caţodice.
Il K[Me(CN)2]~ K+ + [Me(CN12r
[Me{CN)2F + e- ~. Me+2CNAceastă depunere .se face cu o
mare polarizare catodică, datorită unei
concentraţiifoarte reduse.
Este importantă şi valenta metalului,

Formarea unui oxid care acoperă
suprafaţa .metal ului cu q peliculă
impermeabilă reprezintă pasivitatea
anodică. Pelicula'· protejează metalul
împotriva actiunii soluţiei, fiind mai.
nobilă. dec~t metalul însuşi. Acesta
este' rezultatul fenome·nului de
poJarizare.
'.' ....
In galvanizare, fenomenul. este de
obicei dăunător;' devenind. pasiv.
anodul încetează să mai funcţioneze.
Aceasta se observă în băile de cromare care' functionează .cuanozi de
plumb' sau cu .anozi de plumb cu
adaos de stibiu. Pentru evitarea acestor feoomEme trebuie. să' îndepărtăm
pelicula de oxid.Aceasta se realizează pe .cale mecanică, prin
curătirea anodului cu p~rii metalice
(aşer se întâmplă cu anozh de plumb
din '. băile'. de . cromare) sau prin
adăugarea de substante speciale care
pătruncfîn peliculadeoxid şi o distrug.
In acest scop, în băile de ntchelarese
introduc ioni de clor sub formă de
clorură de potasiu (KCI)' sau clorură
d~nicheI(NiCI2)' . .
In -afară de 0'Sidare există şi alte
cauze. de. paslvare .a anozilor Jn baia
de depunere. In timpul electrolizei pot
să se depună pe anozi săruri nedizolvate în electrolit. .Ele împieQică
dizolvarea mai departe a anodufui.
Aceste fenomene se observă în electroliti pe bază de cianurÎ, lael~ctroliza
cuprului, alamei, zincului etc. In acest
caz· trebuie să se urmărească starea
suprafetei anodului şi să se curete sistematic.
(Continuare fn nr. viitor)
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con si R.lcll e poate
functiona' cu rezultate. bune, deşi caracteristicile individuale ale'cc>mponentelor diferă
de lş un exemplar la· altul. De asemenea,
reglajelesuntreduse la minimum posibil,
fără a se utiliza aparate de măsură şi control, cu exceptia. unui AVQ:.metru.
Această,. aparatură de telecomandă
prezintă performante ridicate, egale cu ale
celor mai bune ansamble proportionale
realizate de fabrică, / .beneficiază de
ultimele perfectionări tehniqe şi poate fi
instalată pe orice model· (avion, navă. sau
automodel), deoarece receptorul este unul
din, cele mai mici din câte există. Acolo
unde miniaturizarea nu constituie o cerinţă
majoră, receptorul se. poateoonstrui la
dimensiuni mai mari, l)şurându:'se în felul
acesta realizarea lui.
t-Ju se poate jJaranta că acest echipamentpoate fi construit de oriCine, dar este
sigur că se află la îndemâna unui mare
număr de cititori, principalele calităti necesare pentru constructia sa fiind grija şi
răbda(ea ..
Instrumentele .(aparatura de control)
sunt reduse .Ia minimum. Utilizarea unui
osciloscop este de dorit, dar nu indispensabilă; ne putem multumi cu un controler
universal de bună.calitate.
Este probabil că multi dintre cititorii care
vor construi acest ansamblu nu au
cunoştintegenerale' de electrptehnică şi .
electronică, dar nu este necesar să cunoşti
foarte mult pentru a reuşi constructia. Pe
aceşti cititori îi sfătuim să .ia cunoştinţă în
amănunt de. cele ce urmează. Constructia
e simplă şi schematică; ea. face misterele
digitalului mai puţin inaccesibile.

-

"

frecYEmfă}ct!' emltăto~uluL sLtntgenerate. şi
separate .1ntr-o. manieră .vari{lblIă,. astfel
încâţ .să conştituie. informatIa d~ comandă~
Lărgimea acestor impulsuri este de O,3~0,4
ms, durată comandată în mod prinCipal
prin valoarea· rezistentei de polarizarea
bazei lui. T7•
Să .. 14~m . ,qRnsid~rare .partea de
radiofrecventă din sohemă>Tranzistorul T10
este 'un .oscilator pilotpontrolat printr~un:
cuart cu frecventă (fixă) în' banda de. 27
MHz. 17ensiunea de colector a oscilatorului
este comandată prin tranzistorul modulştor
T9 • Acest tranzistor ,modulafor este montat·
clasic. ;înschemă de repelor pe emitor. La'
acest tip de montaj nu există inversiune de'
semnal, semnalul <1incolectorullvi Ta fiind'
identic cu cel din e!TIitorulluiTg. CI:I excepţia
faptului că flanc;urile de urcare$L.coborâre
ale ,fiecărui impuls sunt înclinate'deefectul
. capacitătiide O,22!!Fcuplateîntre emitor,

ro .

şi maSă'lAceastă\\CUr~~re.aflancurilor

EMITĂTQRUL
Descrierea Circuitului
Se poate vedea pe schema teoretică
(Fig. l' '7 pag. 24). că etajul codificator, al
emiţătorului este foarte simplu şi clasic. Un

.

. .....
.....
.....
.
'.
". '"
semnalelor este importantă, deo~recePE!('"
mite .oqtinerea. ,unei emisii oLtrate, fără
emiterea.şemn~lelot de .0. parte şi, de alta~.~
celui de bază, pe care emiţătorul trebuie .Să
lucreze."
.' .
. '
.'
Pa~ea, aC(,lrd~tăa"osciiatorului se com~
pune dintr-g' inductantă .. de .0,Ş2.!lH şi
dintr-o'. capacit~te de 56 pF. 'Inductaota
constă din .12spire; din sârmă de cljpru iZQ';
Iată .ou. email •. al.cărei diametru este de
4>0,2-0,3 mm" S~ bobineazăpe o c~rcasă
din plastic 4>6 mm,prevăzutăcu miez (carcasă de medie frecventă. de televizClr).
Legătura ClJ tranzistorul final, T l1 este. sţ~~
cbilită din.3 spire .âinsârmă CuEm4>0,3-0.,5
mm, înfăşurate p~steb()birta de 0,82 J!H.
Inductanta de 12!lH (şoc. de .RF dintr-lJn
bastonaş de.. ferită 4>2 mm, pe care .se
bobinează SRiră lângă spiră 25-3Şspire din
sârmă CuEr:n4>0,15 mm),înseriatăîn cir..
cuit41 de colector al tranzistorului final; cort-stituie sarcina (neacordată) Cl acestui et~j.
Acest ansamQlu, .(:uplat la antena acordată
la centru (CLq), formează un etaj de ieşire
"
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simplI,.! şi' de bUcnrC(ndament. O rezistenţă
di:l4..10 nest~înseriată 1ţ1circuituldin emitorullui.T11> pentru a seO(i la. protejarea
acestuia din urmă.Scurtcircuitând a~astă
(ezi$t~ntă.. creşteputereaefTlisăfdar 11'1
aetrimentul 'longevitătii tranzistorului de
ie$ire. Nu se recomandă eliminarea aces·
teirezistente, lntrucâtşi aşa puterea debitată în antenă este suficientă.
,
Ac~sl' mohtaj'este'f6aitesimplu şi dE! o
exceptională sigurantă în. functionare. IntN4cjevăr,emitătorul nu necesită nici un fel
de,reglaj;asigurând tnCicelaşi timp o contOrtâbiUf putere de emisie. Constructia,
, bine · 'realizată, asigură o excelentă
functionare.

-..
Fig.' 3 Indicator la câmp

o inductantă legată de un, microampermetru. Cele două, borne de conextune ale '
microampermetrului sunt marcate cu + şi
şi în Jconsecintă montajul este orientat.
Incepeti prin a Upi., cele două extremităţi ale
firelor condensatorului de 0,02 ).I.F la bornele microampermetrului, apoi înfăşurati
unul din firele inductantei (de 0,12 IlH) şi
firul diodei(EFD107 etc.) din partea opusă
inelului de reper. lipiţi cu grijă. Această
înfăşurare constituie antena indicatorului
de câmp. Cele două fire care rămân sunt
cositorite la bornele microampermetruluL
Cutia emiţătorului se realizează din tablă
de aluminiu cu grosimea de circa 1 mm.
Circuitul se montează pe carcasă prin

.~.
5

Scara 1:1

Constructia'.em1tătorului
Circuitul imprimat este reprezentat' în
mărimenaturaIăîn'fig. 2 Se va utiliza
numaLcircuit placat cu suport dinsficlotextotit şi o grosime de 1,5":3 mm. Toate celelalte tipuri de suport suntnerecomandabile,
fiind insuficient de sigure. Sudurile (cu aliaj
ţie oositor) trebuie făcute cu unletcon de
mică putere (circa 35, W'j şi cu fir de,lipit
(fludor) fin. Picioruşele tranzistoarel9r ,condensatoarelor şi rezistentelor vor fi curătate
· Cu atentie, cu lama'bineasyuţită' ă unui
· cutit Lipiturilese vor face, c,u cea, mai mare
atenţie, ,înCălziJldţ1-se componel)tele cât
mai putin posîbtl. aceasta fiind ch~;a succşsului., in ,rest, În circuitul emitătorului,
piesele componente sunt relativ distanţate
Şti montarea lor va constitui ,un foarte bun
exerciţiu Înainte de '.a trece, la receptor,
u'nde este necesară fTlai" rl!ultă dexteritate.
"Este de notat că emiţătorul poate ti consţruitcu 2, 3 sau 4 comenzi'digita~~pro
pgrtionale. Se poate foarte bine 1ncepe cu
v~rsiunea în, 2 'căi, neglijând componentele
celorlalte şi, când e cazul, adăugându-le
ulterior. Setncepe prin a repera $i dispune
initial toate, piesele componente. Mai întâi
se insereazăîntrerupătorul şi se sudeaz~
fiecare din' ploţii· lui la, circuitul imprimat.
Apoi se '. confectioneazăun, ..pod" dintr-un
fir scurt, emailat, ,şi se sudează În locuril~
indicateln schemă. ,Se corifectioftează
· bobina L.. care se leagă'1n focurile indicate.
Se continuă plasând celelalte componente
în ordinea enumerării' lor: mai întâi
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Fig. 4 Manşa de comandă
patru puncte deprindere, două din acestea
bobineleL..L. şi L.,apoi rezistenţele. cond.ensatoarele (verificati corecta pozitionare fiind constituite din şuruburile de fixare ale
aluLC,t), rezistenteleajustabile(VR5, 6, 7, 1ntrerupătorului, celelalte două aparţinând
8),.tranzistoarele şI diodele. Se va verifica suportului antenei. Acestea vor menţine,
placa de montaj; prin intermediu,l unor
atent conectarea corectă a fiecărui tranzistuburi din plastic (preferabil teflon) la distor şi fiec;ărei diode la placa d~ bază, conform schemei de principiu. In final se tanta dorită fată de masă.
Este preferabil ca manşele de comandă
amplaseazăcuartul,care 'este senibil la
căldură şi la şocuri.
să fie de fabricatieindustrială;1n cazul tele.' Constructia emitătoru!ui propriu-zis este comenzii unui aeromodel, ,. această recomandare devine obligatorie, fiind necesare
acum practic terminată. Inainte de a merge
mai departe, verificaţi toate lipituril~·.. Ele
manşe cu dublă actiune (pentru două
trebuie să fieluciol;lse $iuniforme. In caz canale) acţionate cu aceeaşi mână. Pentru
de dubiu, refaceţi-le. Dacă nu s-a făcut navo şi automod(;lle se'pot·utiliza cu rezuldinainte, 'tăiaţi terminalele elementelor ce tate foarte bune mahşe simple, (pe un
canal), realizate în regie proprie. De$enul
depăşesc, circuitul ,( cos,itorul lipiturilor
unei astfel de manşe, realizate din duralu~
respectiv~)., dar nu .limitat! ,sudura' În
miniu, este dat În fig. 4. Manşa, poate fi
intentia de a face ansamblul mai plat; aţi
risca· să distrugeţi anumite puncte de prevăzută c,u revenire a~tomată la centru
(cazul mcmşeide cârmă) sau rtu~ De
legătură 1ntr-o manieră imperceptibilă,' care
vor fi, În caz de n~functionare, foarte greu ~,menţionatcă pentru o ecranare electromagnetică eficientă, carcasa emiţătorului
de, . găsit. Verificati apoi să nu existe
scurtcircuite Între tra~eele plăcii de bază şi trebuie s~ fie în mod obligatoriu metalică.
În final comparati circuitul terminat cu
Reglarea initialăa emitătorului
schema de principiu.
Emitătorul este prevăzut cu un indicator
i~~inte de'a lega bateriile de alimentare, I
de .câmp (măsurător lde" câmp), a cărui
se va verificaîRcăo dată tot montajul,
schemă electrică este prezentată în fig. ,3;
.căutând în special dacă nu' a avut loc vreo
Contrar practicii oţlişnu!te, indicatorul nu
inversiune sau vreun scurtcircuit. Se spune
este conectat direct la, circuitul de emisie,
atunci că emitătoruleste supus "testului de
dar "lucrează camăsurător' de câmp. EI
verificare". Se introduce antena în carcasă
primeşte energia radiată de antena princişi se înşurubează 1n suportul său. Se deplipală{parteacare este 1n cutia emitătorului)
ază complet şi apoi se cuplează bateriile.
şi indică,.deci, energia r~diată de emiţător.
Se fixează pozitia antenei mici, a
Montajul este foarte simplu, pentru că nu
cuprinde decât o diodă, un condensator şi
(Continuare În pag. 5)

a
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Ing. STlLIAN SION
Aceste aparaleau În general functia
de a realiza Închiderea circuitulurelectric,pentru iltlminatul unorîncăperi sau
scări Într~un interval de timp stabilit.
Montajul prezentat În continuare are
particularitatea că functionează numai
după lăsarea serii, la un prag de i1u..
minare ambicmtă pe, care ÎI stabilim

noLşl. În plus. are un grad înalt de
separare a. reteteifată de utUizator.

Modul de functionare
Irarisformatorul de retea U debitea+ăîn secundar ,o tensiune ,de
aproximativ 12V, tensiune care' este
redresatăşi apoi stabilizată de circui-

E

(

,

tul IC3(tip 7S12)la valoarea de 12 V.
Cu această tensiune se alimentează
amplificatorui operational"C1 de tip
741, .ea fiind aplicată În acelaşi timp
pe colectorul tranzistorului T (8C107
sau 8C237). ,Interesant este faptul că
pe baza circuitului IC1este construit
un amplificator dependent de Jiu..:

minarea'meditJluiambiant, ,îosensul
că la' intrarea inversoare are montată
o. fot~rezistentă FW. Rolul acestei
fotorezistente este' ac~la că amplifica..,

torul operational 741 permitecomal1da 'bazei tranzjstorului T, deci, a
deschiderii acesfui, tranzistor numai la
un anumit nivel de iluminare a mediu-

lui ambiant sau mai exact'numai atunci
când începe' să se întunecâ:Gradul
<de 'Întunecare la care începe să
lucreze circuitul s..estabileşte din
potentiometruLR3. In aceste conditif; ,
circuitullC2, care este 1n estintă elementl.ll'decomandă '", a iluminării,
prillleşte tenaiunede, alimentare.
Comanda de, lucru a circuitului de
temporizare IC2, (555) este ,dată 'prin
intermediul' 'unlJi optocuplor.' ,Astfel,
între persoana care apasă butonul şi
circuitul de comandă este o totală izolare electrică.
în circuitul de comandă este montat
un transformaţor de, sonerie, care
aduce;n circuit tensjun~ de S V. La
apăsarea butonului ,DT, cădereş de
ten,siune ,pe" rezistenta RS excită 'şi
dioda
LED.
din, optog:~plor.
FotoUanzistorul din ,.optocuplor per;

o

mite intrarea Îrl actiune;a Illonţajuluf:
ca~e ,s~'" caracterizează ,~pfi'rl
anclan~area rel~tJlui'i,şi, evident,' :.a~i'"'
mel1tareapepurjlor ~ Timpul cât aceste
becuri "vor, fi., aprinse se stabileşte, din' ,
potentiQm€?t(UI" R6. Acest ,timpar~
durata maximă de două minute, determinată, 'd~, ,valorile, pieselor din
schemă.

Montajul'se 'va executa', după priceperea "şi ,poşibilitătile 'fiecăruJ;a.
Singurele' ftre;,îotinse'· pe pereti ,Suflt
pentru' ,butonul' sau" butoanele';de
actionare.
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Finisati marginile tuturor. tăieturilor
{care vor rămâne vizibile după asamblare) cu hârtie sticlată: Pe cele trei laturi'
exteno.are ale tăbUei B, fixaţi platbanda
de aluminiu (cu şuruburi pentru lemn)
sau panglica delinoleum (cu prenandez,
consolidând cu şuruburi. din .100 în1 00
mm). Pe latura ei dinspre perete montati
"cu şurUburi pentru lemn .. o bucată de
balam~-metraj lungă cât masa (şi,
respectiv, rigla A):~e fata tăbliei dinspre
duşumea montatl ngla-suport D cu ajutorul unei balamale mici.
.
Pentru instalarea mesei pe perete,
urmăritidesenefe şi procedatlJn -ordinea
următoare:

deu.şă; Platbandă. di.n. tablă de aluminiu
ntr-o ·Încăpere mică sau lipsită groasă de 0,15-0,30 mm .sau o fâşie de
de spatiu suficient pentru. mişcare este .linoleum cu Iătimea de 18 mm; şuruburi
indicată. folQsirea unui tip de masă.; pentru lemn lungi .de 60 mm şi 25mm;
rabatabilă, fără,Picioare, care poate sta
prehandez; aracetin; ipsos.
lipită de perete, 10 pozitie verticală atunci
Prelucrare şi instalare. Stabiliti dimencând nu este Tntrebuintată., Masa aceas- siunile mesei în functie . de mărimea
tapoateseliliîn pune conditiunfatât, spatiului în care voiti s-o instalati. Trasaţi
pentru scris 'sau, desenat cât $i. pentrupemJ:lt~rh:ilelelemnoase profil urile celor
_unele treburi caşnice(dacă. este insta- cinci principale părţi componente,' după
Iată, . de pildă, În. bucătărie sau camera
cum vedetI În desene: A - riglafixă din
de baie)..
.
~'.'
perete (pe şipcă' de brad); B - tăblia
Materiale: şipcă din lemn de brad cu rabatabilă a mesei; G ,. rigla de reazem
secţiune pătrată având latura de 25-30
(fixata pe perete paralel cu rigla A); D ,.
m'm; o placă/de; pal grQs.de 18 mm, rigla-suport (rabatabilă) fixată pe spatele
m'elaminat, de•. mărimea pe care voiţi s-o tăbliei B; E -rigla-suport mobilă, având
daţi tăbliei(feţei) .mesei; o bucată de
un capăt fi~~t pe rigla G.
b~lama-metralde lungimea mesei; două
Separat (tot din şipcă de.brad), tăiaţi
balamale metal.ice . obişnuite cu câte şase. dibluri de. formă cubică, având
patru sau şase orificii; un zăvor metalic lungimea laturii de 30 mm.

a) trasati (cu oreionul) pe' perete două
linii corespunzătoare lungimii şi pozitiei
rigle.lor A şi G;
b)· scobiţi în' perete (cudaltaşicioca
nul) pentru găuri adânci cât grosimea
unui diblu de. lemn; egal distanţate deua
lungul liniei A, apoi două pe linia C;
c) preparaţi pastăade.zivă dinipso$,
aracetin şi putină 'apă, .cu ajutorul căreia
. fixati repede (se întăreşte în scurt timp) ,
.în perete cele 4+2 diblţ.lri; lăsaţi să se
consplideze lipiturile diblurilor timp de. 12
ore,. după caremontati riglele A. şi C,
folosind şuruburi pentru lemn lungi de 60
mm" pe care le înşurubaţi - nu le bateti
cu ciocanul;
d} înşurubati şi bala.maua tăbliei B
. ·. pe
rigla A; apoi rigla E pe stinghia G.. La
capătul . liber al . riglei E, montaţi' zăvorul
cu' ajutorul căruia se face şi se asigură
legătura dintre riglele-suport Dşi E
Dacă doriti, puteţi vopsi părţile .Iemnoase ale mesei.
După acelaşi. procedeu puteţi construi
şi instala pe perete una sau mai multe
bănci de tip strapontină.

1~C\lleruiUi .din plasată
noi,>

cevamai;s~s;;pe perete, la aproximativ

40P mm

oe

tavan,

poate deveni

Tncăpătoare aproape cât.·. un şifonier
dacă este' folosită împreună cu nişte
umeraşe lucrate anume, după schema
alăturată.

tv1aterialele

necesare

pentru

un

umeraş sunt: o bucată dp placaj' gros de

6-8. mmsau pal· melaminat. gros' de 12
mm,'cu' dimensiunea de 210x420mm;
lll)'şurub cu piulită,cu diametrul florii
capătului de aproxjm&tiv 2{}mm; o şaibă
de tablă (tăiată . din capace rf:}cuper&te
de la borcane de conserve} cu diametrul
de 40 mrn; vopsea de ulei sau lac incoior.
Prelucrare. şi montare. Desenaţi pe'
foaia de placajformaumeraşului,
căIăuzindu-vă după coteleindicate în
figura 1 (cu detalii). Tăiaţi muchiile cu
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ferăstrăul bine ascutit şi şlefuiţi-Ie cu hârtie sticlată. Vopsiţi umeraşul cu două

straturi suprapuse de vopsea de ulei sau
nitrolac incolor (rămânând vizibilă
culoare& naturală ii lemnului). Tnşurubati
apoi şurubul - trecut, . puţin forţat, prin
şaiba de tablă -la locul indicat în desen
şi fixati-I (în partea cealaltă)· mi piulita
respectivă. MOduldefolosire- înlant - a
acestor umeraşe. îl vedeti în figura 2.
Polita cuierului o. puteti' procura' din
comerţ sau o lucrati singuri din scândură
groasă de ?O-25 mm (ori pal melaminat
gro~ de 18 mm) şi câtevaşuruburi pentru

uCuiele" pentru aşezarea
PQtfi lot din lemn ,sau metalice (cârlige din cele Jolosite la montarea
'unei galerii. pentru.·perdele, vopsite).
Fixati polita pe' perete numai cu ajutorul
unor şuruburi lungi de 50 mm, introduse
îndibluri' de lemn (în. formă de trunchi de
piramidă). Pe un lant de uJlleraşe pot fi
aşezate la îndemână obiectele de
îmbrăcăminte uzuală (zilnică) a unei singure persoane (de pildă: maioul,.oămaşa
saubluza, puloverul, .panţalonii, sacoul,
pardesiul. sau scurta' îmblănităetc;kiar
dedesubt (pe pode~) încăltămi~tea.·
lemn.

umeraşelor

(,'"

. .;;t+ţil_,I._I.....___~'_.I'~
-

-_~------.;;.....-----~----

__
._-_._ _ _
'Itt>-....;.,_ _- : -__
"

Unealta din
este
deosebit de

......

TEHNIUM'

ttgură

utilă şi, ~fi
,cientăpentru

cui eg'e rea
fructelor (în
speciala celor
m~i mari (me~
re. pere, gutui,
piersicL.) din
pomii înalti,
fără ··a' le 'vă~
tima ·.şi cu
minimum de
efortfizic.
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Maţerialele n~sare se văd direct ,în desen: o tijă dinre.mn sau met~llungă
de 2-~ 01; două.pârghiidin tablă groasă de 1 mm, cese;monteazăîn formă,d~
X; pe ;unşurub central,. a~tfel încât să le permită mişcarea în9hiş-"deschisr două

cutii metalice (recuperate dela ambalaje' de .conserve) . care alc~tuiesc. fălcile
, (cupelel'un~ltei;unarc de oţel (fixaUa pârghiile în X);,omanetămetalică.de
acţionare manu,ală'rnontată mobil (pe un şurLJbcu piulită)lacapătt,lI' inferÎor al
braţului . uneltei; frânghie subţire. sau sârmă din fire metalice împletite (cablu)
pentru legătura dintre manetă"şk pârghiile în X; şuruburi..
.
Modul deasarnblare a piesslor, precum şi felul în car,e funcţionează unealta
- construită. sunt .clarprezentate în figură;
Dintr-o pilă uzată clJ profil dreptunghiular, lungă de aproximativ 200
mm, puteţi obtine asculă aşchietoare
pentru lemn cu rezistenţa bunălauzur~,
dată fiind duritatea aliâjului metalic,. In
acest scop, este suficient să·4 ajustati
mijlocul (Ia un polizQr sau altă maşină
unealtă) pe,' o lungime de· 50 mm,
creând un cuţit înclinat într-un unghi de
30°, după modelul din figura '1. Eventual
puteţiJnlătura capătul ascutit (trasat în
desen cu linii întrerupte) cucarepila
fusese fixată în mânerul de/emn, Acest
tip de cuţit este de folos mai ales pentru
a aşchia muchiiletJnor scânduri, aşa
cuni vedeţi în figura2~
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tJndorn de otel' şvând vârful de lucru
în patru. muchii. ascuţite (aşa
cum:v~deti în primul desen al figurii
'âfăturate) este o sculă foarte utilă pen- ~~."
. ~ ..
tru mdntfJje,metaUce., Cu ajutorul său
s~ . . ." .
r-"'O"---....---.;..;,.,.-, putetias'ambla două
. . " ." ..... .
. Observaţi un mod '
piese. din ... tablă. (cu~.
~. simplu
'de
a
grosimea de pân.ă la2
'... z7~ '.
improviza
un
mm) fără a folosi nituri
trasator de linii
sau sudură, ci. prodrepte (una, două
cedând după cum
paralele şi la disreiese din celelalte trei
tante
. diferite),
desenec a.le figurii.
folosind un mâner
Dupăcum vedeti, dorde ,'lenin '. şi 1-3
nul" taie direct (dintr-o
şurUburi metalice
't' .~ d
.
)
p~ntru.lemn.
OVlura
e Clocal) .
".' Modelul. (c)
.
tri..
serveşte
pentru
a
trasasimt.lltan
câte o
patru
segmente
"
ungllilJlare . echidis- linie, egar distanţată, pe dou~scânduri
tante într-un,a. din paralele, separate, aşezate Indreapta
piEise. .Aces.teî sunt şi. în,. stânga. uneltei. lungimea
tntroduse în orificiUl şuruburilo.rtrasatoare poate,.fi reglată',
circular .•. practicat în la nevoie, cu şurubelnita. Aceste scule
cea.,.de~a.;doua;J du.pă pot fi utilizateşi!.a. tras.a.rea,."pe. cart.on 1
material plastic,· tablă· etc. In· desenUl
' t.
t IatIza
gk:~a~JI.ap
ecu (d) se aratămodulcorectde lucru.
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mod
convenţional,
este alcătuită din mai
multe scânduri. Desigur, o puteţi
realiza după cum consideraţi de
În

răsadniţa

cuviinţă.

recomandă
colţ să fie ascuţiţi

Se

ca stâlpii de
În partea inferioară. Astfel, răsadniţa poate să
fie fixată mai uşor În locul dorit,
după

pregătirea

corespunză

toare a solului.
Trei din cele patru rame de
stinghii sunt fixate În şuruburi de
discurile cu gaură excentrică, iar
cea de-a patra (prima) este pivotantă. Rama din spate este

ceva mai mare, astfel Încât să depăşească,
atunci când este rotită, marginea răsadniţei. În
combinaţie cu rama mobilă din faţă, În acest fel
se asigură o deschidere uşoară a răsadnitei.

Instructiuniecologice
Amplasarea răsadniţei trebuie făcută corect.
Orientarea În lungime trebuie să fie pe directia
est-vest, iar deschiderea spre sud. În acest
mod, lumina şi căldura solară se utilizează În
mod optim.
Întâi săpaţi o groapă de dimensiunea
răsadnitei, În adâncime de cca 30 cm. În
aceasta amplasaţi răsadniţa, iar pământul
excavat ÎI Îngrămăditi Împrejur. În acest mod
asiguraţi o mai bună protecţie Împotriva frigului
şi pătrunderii apei de ploaie.
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Încălzirea răsadului se reacel mai bine cu balegă
de cal. Întrucât aceasta este
relativ greu de procurat, vă
propunem ca metodă alternativă utilizarea de frunze şi alte
resturi din grădină care nu au
putrezit încă.
Cu cca 8-10 zile înainte de
balotarea răsadniţei, gunoaiele
se strâng într-un muşuroi şi se
umezesc. Ulterior, adăugaţi
îngrăşământ mineral. Când
grămada
începe
să
se
Încălzească, materialul este
introdus în răsadniţă cu o furcă
şi tasat bine, prin călcare cu
2. Două discuri pivotante, cu
ură excentrică, servesc pentru picioarele. Colţurile şi marginile
derea a 3 cadre din stinghii fixe trebuie balotate deosebit de
dens. Stratul de material introa unuia mobil.
dus ar trebui să aibă o grosime
de cel puţin 30 cm. Ulterior
este necesar ca materialul
balotat să fie umezit.
Acum închideţi timp de câteva zile acoperitoarea din folie,
răgazul
dând materialului
necesar pentru a se încălzi. În
această perioadă se produc
emanaţii de gaze, care trebuie
eliminate printr-o aerisire suficientă. Abia acum se va
depune deasupra un strat de
20 cm de mraniţă de calitate,
care să nu fie degerată.
Greblaţi cu grijă, pentru a
obţine o suprafaţă plană, iar
apa să nu băltească.
5.
Falia
de
După câteva zile puteţi
acoperire se prinde
semăna plantele.
de partea din spate
lizează

1. Un astfel de
mecanism rabatabil
poate fi montat pe
orice răsadniţă care
nu are dimensiuni
prea mari.

a răsadniţei sub
rama de stinghii, totul
fixându-se În şuruburi.
6. Fixarea definitivă a
stinghiilor ramelor se
face prin montarea
unui al doilea disc,
suprapu
primului.
3. Falia trebuie
dimensionată

fără

zgârcenie, astfel Încât să
acopere
În
totalitate
răsadniţa.

4.
Pe
terale, falia se
pliază cu grijă
şi se fixează de
scândurile laterale.
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7.
Semănatul
seminţelor se face
după
amplasarea
pe locul potrivit, cu
orientare corectă şi
după umplere a cu
materialul corespunzător.

J.

Începând cu
acest număr, vom
publica o serie de
articole privitoare
la construirea unui
ansamblu de

73
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;tadiqcomandă

proportional-digigândindu-ne
ch suntem În
asentimentul unui
n,măr mare de .
c~itori ai revistei.
Aceste articole
vor include un
studiu teoretic,
instructiuni detaliate de asamblare
şi reglare, un
studiu critic al
ansamblului şi o
constructie pract~Iă,
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tică completă.
Sperăm

În acest
facem accesibilă şi nespecialiştilor radiocomanda pro-

fel

să

portional-digitală.
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