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Treclnd la executarea practica a
unul montaj, amatorii au nu O data
surpriza ca rezultatele s6 nu fie cele
scontate. Motivele pot fi diferite: nerespectarea schemei, legături gresite,
greutatea de ZI procura piese identice
CII
cele recomandate in schemă (de
mulle ori şi parametrii tranzistorilor
diferi practic de cei men1ionaTi dE'
autorul schemei, chiar dacA denumirea şi «codul» tor corespund celor
recomandate pentru montaj).
Pentru evitarea acestor neajunsuri
se fac montaje pe panouri experimen tale (<<pe scindura») cu ajutorul pieselor care 5-8U putut procura
In vederea polarizarii corecte a Iran-

MONTAJE
Nicolae

Zlsto"lo,. ,espectiv pent,u atinge,.a
cu,ontilo, do col.cto, la o tensiune
datA,

rezislenţele

se inlocuiesc tempo-

se ajunge uşor la valoarea optimA cerula de parametrii pieselor folosite
Se mAsoarA apoi rezistenţa polen1iometrelor si se inlocuiesc cu rezistente fixe de aceeaşi valoare. Daca

monta,ul

funcţion.azA

coroct, se e ••·

cutA schema recomandatA şi se mon teazA «definitivlt.
Celor care vor să realizeze şi un circuit Imprimat corespunzator schemei
experîmentate funcţional le recoman dăm să ţină cont de norme~ internaIlonale, care prevăd ca lip iturile sa fie
distanţate intre ele cu un multi plu de
~ 5 mm. Pentru avansaţi sugerAm ca
piesele sA fie plasale pe o hirtie Irasală cu un rastru avind palrAtelele
conform normei .
IncepAtorii pol aşeza piesele P!t un
carton trasat cu rastru conform no rmei, iar conexiunile se deseneazA pe
spatele carton ului in aşa fel incil să
nu se intretaie.
Desenul obţinui se transpune pe
circuitul imprimat. liniile nu trebuie
să fie mai inguste de 1 mm (de preferat 2 mml iar distanţa inlre linii de

cel putin 1.5 mm. In punctele de lipI -

turi se traseazl carculele cu un diametru pUlin mai mare decil grosimea
liniei.
In vederea expenmenUhii unui monlaJ, panourile experimentale uzuale
se fac ori cu circuite imprimate speciale, ori se fixeaz ă capse si cose pe o
placă de lextolil in vederea prinderii
pieselor
Pentru cei care nu posedA capse şi
cose recomandăm fixarea pe placă
a unor fisii de tablA de alama (Ia nevoie,
labla cositorită de la cutiile de conserve) conform schi1ei nr. 1. (Precizăm
ca am desenat şi piesele pentru un

GALAMBOŞ

etaj de audiofrecvenţă.)
Schita nr. 21a indică fişiile de fixare
din mijloc pentru tranzistori, iar schiţa
nr. 2Jb rezolvarea punctelor de fixare
firi capse.
Fişiile pentru alimentare se tale la
dimensiunile: 3 mm lăţime si 120 mm
lungime (4 buc.). In placa se practică
orificii de 3 mm in care se fixează fisiile.
Pentru fişiile de mijloc se taie un
număr corespunzător de bucăţi de
3 mm lAtime şi X) mm lungime. Se execu lA in piaeI, in sfîrşit, găuri de (/>3
mm la o distanţă de 15 mm. iar capelele
se îndoaie conform schiţei.

~c==:;::::====:::uu

c

tng. III. MIHAESCU

REZ U LT ATELE
PRIM EI TE M E·CONCURS

RADIOD EŞTEPTĂTO R ...

Î N CÎTEVA ZECI DE VAR I ANTE!
SOlutiile primite - 61 pinl la Inchiderea concursUlUI,
3 ulterior - au demonstrat, practiC fArA excepţie. o
reaiA aplicaţie tehnică, o inepuizabilA surlA de fanteZIe
" Ingenlozllate. Oe la mecanismele de horologerle cu
program plnA la dispozitivele de acţionar. de la dlstan11 (apte" comande cele mal diverse Instalatii tehnice~
solutiile propuse au depASit mult. deseOri, tema concursului nostru: punerea In functiune a unui radioreceptor la ora prestabllltl. <In numerele noastre viitoare
vom publica. de alUel, - sau cel puţin vom enuntaideUe, Ichemele ,i constructiile care ar putea fi utilizate, cu unele adaptAri, In zone de Interes mult mai
larg dec" cel Icontat de rubrica noastrA de mlniautomat/zAri. Vom menţiona bunAoarl loluţla unui student de la Inltltulul politehnic din Bucure,tI care.
IncluzInd In IchemA un numArAtor de Impulluri fi
cartell-program, sugera o lumi de actionAri variate,
In trepte. de cea mal largA eflcienlA; de ."emplu. comanda de la dlltanţAa unor nava I8U aeromodele etc.1
Respectind condlţllle concursului, Juriul revistei a
premiat InsA lolutia cea mal Simpli (cu minimum de
modlflcirlln mecanilmul proprlu-zllal ceasornicului).
o lolutle uşor de realizat. aplicabJlA oricArui tip de
radio ,1 de de,teptltor, relPecllnd totodatA normele
de lecuritate tehnice.
O altfel de solutionare ne-au propus: doctorul
D an Hec ula din comuna Sta/nici (jud. Arge,) "
V ictor S t oich lcl din Bucure,tI, So.eaua Oltenitei
83-85, cl,IIOltorli unor abonamente pe un an la «Tehnlum»-11. SoluţII apropiate, menţlonabll., ne-au mai
trimis: N lc ola. M arcu din Bucure,ti, Raph •• 1Clolac
din Turnu-Severln, Cltlli n Bu ng.ţlanu - Bucureşti
,i Virgil Mlllt&ru - Drlohani, pe care de asemenea ne Ingăduim 86-1 felicltlm, IncluzTndu-i In viitor
printre colaboratorii permanenll al revistei.
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ne piese . Tubul folosit este

METER
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Instrument de mare utilitate. grid-dipmeter-ul este folosit curent de radioamatori (~i radloconstructori) la acordarea
circuitelor oscllante la rece cit ,1 la determinarea frecvenţei unui semnal radio. (Instrumentul «Iucreul», de regulI. ca oscilator - cind determinăm rezonanţa unul
circuit - sau ca undametru cu absorbţie.
atunci cind determinăm frecvenţa unui
semnaL)
La realizarea unul circuit oscilant. griddip-meterul (lucrind ca oscilator) se cuplea~ă inductiv cu circuitul ; mlrlnd frecvenţa se observă el. pentru o anumlel
frecvenţl, indicaţia Instrumentulul va fi
miniml. Aceasta va fi tocmai frecvenţa proprie de rezonanţă a noului circuit, deoarece aici absorbţia este maxlml (fig. 1).
La mlsurarea unei frecvenţe acordăm
grid-dip-metrul pinl cind Indicaţia scai ari
va fi maximl, deci energia absorbid va fi
maximl, situaţie specifid fenomenului de
rezonanţl. Vom reaminti că la pornire
acul instrumentulul Indicator se plaseazi
spre mijlocul scai ei prin potenţlometrul P.
Construcţia este simpli ,i necesitl pUţi-
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de

tipul
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tubului lucrem ca oscllator in montaj
Colpltu sau detector. Iar cealaltă parte a
tubului ca amplificator de cc.
Instrumentul de mlsurl are sensibilitatea 1 mA.
Condensatorul variabil 2 x 200 pF capacitate maximi trebuie să fie de buni calitate (eventual. pentru 30·1 realiza, de la un
condensator obişnuit se vor scoate o parte

din plic!.)
Instrumentul lucreazl pe 7 game ~i i,i
schimbleenul de lucru din comutatorul K .
Gamele de lucru sint : 0,4 - 1 MHz ;

0.8-2 MHz; 1.8-4.5 MHz; 4-10 MHz ;
8-20 MHz; 18-45 MHz; 40-100 MHz.
Datele bobinelor : L = 1 ,6 mH ; L1 - 0.4
1

mH ; L)=78 )lH; ~4-16 ",H; 1.. =4
)!H. L =0.78)lH; L =O,16}JH. 5
L ŞI6 L se executi Jin fir CuEm cu fi)

1
2
= 0.1 mm; l] şi l4 din CuEm cu r/J = 0,3
mm; lS din CuEm cu (/> = 0.5 mm; din

CuAg cu 1/>

=- 2.5

=

2 mm ; L din CuAg cu
7

<b =

mm.
La aparatul de mlsuri se montează un
soclu de tipul celor de magnetofon sau
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Fig. 1
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Fig.2

RECEPtfOR REFLEX
cu
"JiRANZISTOARE
rn multe receptoare economice, cu
performanţe

indeajuns de bune, se
utilizeazA scheme reflexe, respectiv
scheme in care unul şi acelaşi eh'J
este folosit atit ca amplificator de inalta
frecventă cit şi ca amplificatordeaudiofrecvenţA. 1n schema pe care o prezentAm, semnalul captat de antena
cu feritA şi selectat de circuitul ~ C;
este amplificat de etajul -eflex, apoi
detectat in etajul cu diodA şi apoi
readus prin rezistenţa fl in circuitul
bazei primului etaj De data aceasta,
etajul amplifică semnalul de joasă
frecventll de unde, prin transformatorul Tr Z' va fi trecut către etajul de
ieşire audio. Circu itul de intrare, care
este in acelaşi timp şi entenă cu
feritA, se realizează pe o bară de
ferilă cu dia metrul de 8- 10 mm şi lun gimea de 120-150 mm. Bobina li are
70 de splre pentru unde medii şi 270
de spire pentru unde lungi şi se bobi neazA direct pe antena de feritA Se
foloseşte sirmă de cupru-email izolat
cu mlltase, cu diametrul de 0,15-0,2 mm
Bobina L 2 are 16 spire pentru unde medii şi 35 de spire pentru unde lungi.
Se va folosi aceeaşi sir mă ca la LI ,
iar bobinarea se va face pe un manşon
de hirtie) pentru a putea varia cuplajul
cu bobina Li ' Transformatorul Tr1

se realizeazA pe un tor de feritA cu
diametrul de 8-10 mm, pe care se bobineazA L3 cu 70 de spire ş.i L4 cu 200
de spire, din sirmA de cupru-email
cu diametrul de 0,1 mm. Transforma torul de JoasA frecvenţă Trz se realizează pe un miez de fier cu sectlunoa
de 0,6-0,8 cm 1 . Primarul va aV8fl 3 6004 000 de spire, iar secundarul 100-800
de spire din si rm ă de cupru-email
cu epO,07 mm. Ca difuzor se va folOSI
un difuzor cu impedanţa de 70-150.!l
sau o cască pentru aparate tranzlsto,izate de 5O!1. Tranzistorul Tj va ft
n 40&-IT 400. EFT 308. iar T, 'B fi IT 13-

IT 15. IT 14 sau EFT 321. Dioda Dl .a fi

o diodă detectoare de orice Up. Alimentarea se va face de la o baterie
piatA de 4,5 V. Condensatoarele folosite vor fi de preferintă ceramice. in
afară de cele nolale a fi electrolitÎce.
iar rezistente le vor fi de pulere 0.5 W
Condensatorul variabil va fi de tip
miniatură , cu valoarea de 10--150 pF.
Tntreg montajul se va putea instala
Într-o cutie de aparat «Zefir», care se
poate cumpAra de la magazinele de
specialitate.

Scheme propuse ,i comentate
d. Ing. Mlrc_a IVANCIOVICI

1. CIRCUIT OSCILANT -

circuli fo,mol dintr... InduclantA

,1 o capacitate legate In .erie ••u paralel fi a clrui Impedanţl
depinde de valorile capacltlţll ,1 Inductanţel Se utlllzeazi In
fIIt ... ce circuite de .arcini a ampllflcatorllor de radlofrecvenţl.
element nellnlar ,a cAruI rezl.tenţl e.te
de temperaturA. Se utlllze.zl In montaje de corecţie &
temperaturii din In.talaţllie electronice.
2. TERMISTOR -

funcţie

3. REGLAJUL AUTOMAT AL AMPLIFiCARII (RAA; CAG;
AVC) - .I.tem cu ajutorul clrula .. menţine con.tant nivelul

de 1.,lr. al unul amplificator cInd nivelul de intrare varlul Intre
limite atablllte acţlontndu •• e a.upra. ampliflcA!iI etaJllor.
4. REGLAJUL AUTOMAT AL FRECVENTEI (RAF)- monlaJ

ce

menţine

con.tanti In mod automat

frecvenţa

o'cUatoarelor.

5. LlMITATOR - montaJ ca ... nu permite unul aemn" ai. d ..
pA,e •• cA o anumita. valoar.. Se utilizeaza In .peclalln mOCfUlaţla
de fr.cvenţA.

6. MIXER - mont., electronic: fa care .. apllcl doul .au mal
multe .emnale cu frecvenţe diferite " din care .. obţine un
semnal nou a clrul frecvenţl este egali cu auma aau diferenţa
frecventet semnalelor de la intrare.
7. ROTACTOR - .uban.amblu In receptoarele de televlzlun. ce .erve,te la alegerea ,1 aeleetarea ataţlllor de eml.ie.
8. CINESCOP - tub electronic vldeoreproducAtor folo.lt In
receptoare'e cre lelevizlune (ecranul pe care privim programul
de "".vlzlune).

v

Dar sA concretizAm:
Cond.n ••toarele fixe. Se venficA aspectul. soliditatea conexiunilor terminale, La condensatoarele cu
capete scurte se lipesc bucA11 de
sIrmA cosltorltA de lungime 3-S cm.
Apoi se trece la masurarea valorii
condensatorulul, ~e o punte de mlsurI pentru condensatoare. In caz ci
amatorul nu pOledA un asemenea
aparat, va apela la sprijinul unui alt
amator care ,i-a construit un asemenea aparat sau va tace aceastA
operatie la un radloc lub. Orice con-

densatoarele electrolitlce de filtraj
la tensiuni Intre 150-450 V se vor
bran .. similar prin rezistente limltaloare de curent de 1()()....6()0 kJlde
orln wataj, He la un redresor cu o
tensiune ceva mal mici dec" cea
nominalA indicatA pe condensator,
fie printr-o diodA de putere, care sA
reziste la o tensiune inversa de circa
400 V ,1 un curent corespunzAtor
consumului, direct la retea. SA nu
se uite In acest caz faptul cA In
cazul tensiunii de retea de 120 V,
tensiunea redresatA depA,e,te 150 Vi
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soclu radio. Fiecare bobini are la capit
fixat culotul unei limpi sau mufl culot de
magnetofon. In felul acesta schimbarea
bobinelor se face comod ~I sigur (fig . 2).
Aparatul se etaloneazl dupi un genera·
tor de semnale standard.
Pentru alimentare se utillzeazi un trans·
formator cu o infllurare de 6,3 V, iar
pentru tensiune anodld se redreseazi direct tensiunea de 220 V a reţelei. Alimentarea se mai poate face ~I de la alt aparat.
Tot montajul se af"ză.intr-o cutie (ecranati metalic şi inveliti În material plastic)
cu dimensiunile 16x7x6 cm.
Cei care doresc pot schimba tubul electronic cu doi tranzistorI.
Primul tranzistor este recomandabil si

ne de tipul 2 N 918. iar tel de·.1 doile.
tranzistor de orice tip. trebuie s1 albi
doar un regim de amplificare de ce.

Nu existi pe lume radloamator
care sA nu aibA «pasiunea» colectlonArli de piese. E ,1 perfect lustlflcat,
de altfel, sA nu alergi dupl o rezistentA de un sfert de watt tocmai
atunci cInd trebuie Imprimat un concert oarecarel De aceea, existenţa
unul stoc rezonabil de piese de
schimb, util ,1 pentru efectuarea
diverselor constructII de viitor, .e
Impune cu neces itate.
Dar tie cA e vorba de un Incepltor,
care poate strInge Intr·un pumn
.averea lui. de piese, fie ci e vorba
d. un «avansat., un pic de ordine
este totdeauna bineveniti.
Cum ne organlzlm InsA «zestre..
noastrl de piese? In primul rInd se
vor pune separat, In cutII de carton
sau pungi df" plastic, cele c1teva
grupe de piese folosite mal mult Tn
electroni ci, Condensatoarele - In~
dlferent de valoare -, rezlstentele,
poten1!ometrele, tuburile electronice, tranzistoarele ,1 dlodele, transformatoarele de orice tip, sIrma de
conexiuni ,1 de bobinal, socturlle,
comutatoarele, butoanele, totul pe
c" posibil cn mal grupat.

densator care nu corespunde ca
valoare capacltlvl sau tensiune
de lucru (Inclusiv pierderi prea mari
In dielectrlc), se va ntrll sau se va
sfArima, exceptie condensatoarele
bloc, din care se va extrage hIrtia
parafinatl, bun" ca Izolatie In bobinarea transfor ·il.toarelor. La piesele considerate bune se vor nota
valorile preei se, eventual se vor
eticheta sau se vor vopsI.

Conden.atoarele elecbolitlc.

care nu au fost foloiile de mult timp
(accidental ,1 cele noi) trebu ie ai fie
formate din nou, altfel risci sA cla~
cheze la prima punere fn functiune.
Pentru acealta condensatoarele la
tensiuni mici, de 3-60 V, se vor bran.,.
printr-o rezistenti separatA pentru
fiecare condensator, cu o valoare
de 1-10kOde orice wataj la o baterie
plati de 4,15 V ,1 ,e vor Iba lub
tensiune o noapte, br.n,Tndu-u
bln.lnteles polaritatea corect. Con ·

iar fn cazul retelei de 220 V depl,e,te 330 V. Perioada de formare e
de circa o orA. La debran,area
tensiunII, condensatoarele trebuie
scurtclrcuitate cu ajutorul unul cle,te cu mIner Izolat, altfel existA pericol de electrocutare, DupA formare,
condensato.rlle .. vor Tncerca la
un aparat de mia uri, Condensatoarele eu pierderi de curent (uscate,
Intrerupte) sau cel. clasate .. vor
desfaCI, putin du-se fololl tubul de
aluminiu ca ecranaj Intr-o constructie oarecare. Se va nota pe condensatoarele bune valoarea capacitAtII.
Condensatoarele varIabile (cu
dlelectrlc «aer») vor fi verificate cu
ajutorul unui ohmetru dacA nu au
atingeri Intre plAci, Condenutoarele cu aspect Invechit, oxldate, murdare, se vor pune Intr-un borcan
cu benz inA, .. vor spAla cu atenUe.
Condensatoar.le variabile cu dle(CONTINUA"E
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RELUCRARI MECANICE
Putem folosi acela,i electromotor de 200 waţl
pentru acţionarea unor dispozitive multiple?
Ing, Liviu Martln ne oferă drept rAspuns o trusă
de prelucrări mecanice care prin dispozitivele
pe care le cuprinde poate servi ca ma,lnă de gAurit
,1 de lustruit mobila cit ,1 ca pollzor,
frezi, ferăstrău circular,
perle pentru metale ,i strung de micA putere.
Principala dificultate ae care se lode obicei un amator in timpul
lucrului o constituie lipsa unor unelte
adecvate. RatAm adeseori o constructie, care pArea pe punctul de a încununa eforturile noastre de sAptAmini
rntregi, din cauza unei tAieturi dificile,
a unei găuri sau a unei strunjiri de
micA importanţA pe care nu o putem
executa.
Costul destul de ridicat al ansamblului sculelor de prelucrare necesare
tntr-un mic atelier a dus pe constructorll din diferite ţAri la adoptarea unei
soluţii deosebit de ingenioase şi economice: husa universalA de prelucrAri
mecanice Cu ajutorul diferitelor dispozitive continute in trusA, construcţia
prezentatA In cadrul acestui articol
poate indeplini functiile de maşina
de gAurit, de lustruit mobila, de polizor, frezA, ferăstrAu circular, perie
pentru metale, strung de micA putere
etc. Elementul principal al acestu i
«agregat» este electromotorul de antrenare a maş inII, alimentat de la retea,
care trebuie sA dezvolte o putere de
aproxlmatlv 200 de waţi . Soluţia idealA
o constituie o maşinA de gAurit de
tlp obişnuit. RecomandAm cu Insistenţă maşina de gAurit realizatA recent
de «Electromotor»-T imişoara, care se
preteazA admirabil scopului urmArit
de noi. Se poate folosi şi un motor de
ventilator «de mare putera», care poate
furniza 200-250 de wati la o tura11e de
1 500 rotlmin. sau 3000 rot/min. Dată
fiind diversitatea lu{.r6rilor efectuate
cu aceasta maşina este preferabil sA
modificaţi motorul In \ ederea obţiveşte

nerii ambelor viteze . In general, ma şinile de această putere au rotorul in
scurtcircuit, modificarea limltindu-se
la boblnajul statorulul.
Schema prezentată in fig. 1 reprezinti boblnaJul unui motor monofazat
cu 12 crestAturi statorice. Pentru a
obţine turaţia de 3 000 rot/mln.,capetele
bobinelor vor fi legate conform conexiunilor din fig. 1b, iar pentru 1 500
rotlmln ., conexiunea bobinajului va
avea aspectul prezentat in fig. 1a .
Punctul A va fi alimentat direct de
la relea, punctele Al, X şi Xl urmind
sA fie legate dupA sistemul de contacte din figurile 2a şi 2b, unde R
reprezintA cel de-al dodea fir al reteleI
de alimentare. Schimbarea vitezelor
se poate face astfel cu ajutorul comutalorului prezentat in fig. 3, de o constructie relativ simpli. Pe o placA de
pertlnax (1) se monteazA cinci şuru
buri cu cap semirotund (2) de care,
cu ajutorul plulltelor (3), se fixeaza

legAturile In ordinea stabilitA In flg, 2,
Contactele se Inchid cu ajutorullamelelor elastice (4), executate din alamA,
fixate pe o placă de textolit (5) groasa
de cca 4-5 mm prin intermediul holzşuruburilor (6). lntregulansamblu este
fixat de carcasa motorulul cu douA
şuruburi
şi douA distanloare (8) .
Comutatorul poate fi introdus Intr-o
cutie de doze de picup (9). Acţlonarea
comutatorulul se face cu ajutorul şu
rubulul (10), care iese din cutia (9)
prlntr-o fantA practicată in capac .
Schema prezentatA In fig. 1 este
una dintre cele mai frecvent utilizate
in bobina rea motoare lor asincrone mo-

<n

nofazate cu doua turatii şi se poate
reboblna prin analogie orice alt motor
pe care-I aveţi la dispozitie. Ţ i nem
insa sA subliniem cA maşina poate
functiona in mod satisfAcAtor şi cu o
singură viteza de lucru, bineinteles
cu performanţe mal modeste. Odată
stabilit elementul de antrenare, vom
incerca sa trecem in revistă principalele domenii de aplicatie ale trusei
universale. Pentru a mAri numArul soluţiilor constructive posibile, schitele
care reprezintA modul de executie
al maşinii, pornInd de la un motor de
ventilator, sint insotite de fotografIIle
trusei executate cu alutorul unei masini de gAurit de fabricatie cehoslovacA.
similarA cu bormaşina produsA de
Uzina «Electromotor»- Timişoara .

MAŞINĂ DE GAURIT
Evident, acest paragraf IntereseazA
numai pe constructorli care nu au la
dispoziţie o maşinA de gAuril. ci un
motor cu o altă destinaţie, pe care
trebuie s6-1 adapteze acestui scop.
Mandrina necesară pentru maşina
de gaurit, de m6rimea 10 sau 6, poate
fi procuratA de la un magazin de articole tehnice. Pentru motoare cu turatia de 3000 rot/min., mandrina nu
trebuie s6 depAşeascA mArimea 6,deci
burghlele utilizate pot a'(ea diametrul
de 6 mm - in schimb, motoarele dimensionatB la 1 500 rotJmln. pot «duc.,
cu uşurinţA mandrlne de mArimea 10
Alegerea unor mandrine mal mari
decit cele prezentate IncareA in mod
inutil maşina, fAra si permiti atingerea

unor performante superioare.
Modul de fixare al mandrlnel pe
capAtul de ax al molorului este indi.
cat 1n fig. 4. Prima solutie propune
utilizarea unei bucşe (fig. 5) cu dlametrul intenor corespunzAtor diametrului capAtului de ax şi avind la cealaltA extremitate con lcltatea axului mandrinei. Din axul mandrinel se va tAia
o portiune de aproximativ 50 mm, pentru a nu lungi in mod Inutil maşina .
In manşon se practic!. doua gAuri
filetate M4, In care se inşurubeazA
douA ştifturi M4 DupA stabilirea locului In care cele doul ştihuri apasă
pe axul motorului, respectiv al mandrinel, se vor practica In zona respectivA douA găuri cu adincimea de maximum 1 mm, pentru fixarea cit mai rigida a intregului ansamblu
O altA soluţie (fig. 6) se referA la
prinderea directA a mandrinel pe capAtul de ax al electromotorulul. Efortul
de scoatere al axului mandrlnel şi de
presare pe axul maşinH este destul
de mare, insa soluţia prez intl In acest
caz o robusteţe şi o precizl& de centrare net superioare construcţiei anterioare.
Pentru o manevrare facilA a maşinii
de gAurit - a cArei greutate poate atinge douA kilograme - se pot confecţiona douA collere din tablA groas6
de 2 mm şi IatA de aproximativ 20 mm,
de tipul celui arltat in fig. 1. Collerele
vorii strinse pe motor cu doua şuru
buri M6x30, de care se ataşează minerul unei valize vechi (2), cu ajutorul a
douA piuliţe suplimentare (3) , ca in

flg , 8,

Flg , 16 -

FIg. 12 - Mllş/nl d. (J'urlt t"ns{ormatl
In pol/zor
Fig. 13 -

Maş/n'

d. (Jlu,lt 'ItrtlclllI
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POLIZOR
Maşina

de găurit poate fi transfor·
cu uşurinţă in porizor de mic ă
putere, care satisface pe deplin cerinţele unui amator. Dispozitivul necesar
este redat in fig. 9. Piatra de poli zor
(1), cu un diametru maxim de 100 mm,
se fixează in Uilcile mandrinei cu ajutorul şurubului (2). Şaibele (3) şi piuliţa
(4) au rolul de a consolida intregul
ansamblu. Folosirea unei bormaşin i
din comert ca pOlizor este prezentată in fato 12.
mată

PERIE PENTRU METALE
Peria pentru metale, din sîrmă sau
materiale textlle, permite obtinerea unor suprafete perfect lustruite, al că
ror aspect este determinant pentru o
cons trucţie intr-adevăr elegantă .

Pe-

riile cu un diametru de 100 mm, ca şi
pietrele de polizor de altfel, se pot
procura de la magazinele de specialitate la un preţ relativ redus. Pentru
montarea lor se poate utiliza un dispozitiv de prindere similar cu cel folosit
pentru polizor (1010 15).

FERAsTRAu CIRCULAR
Puterea mOlorului permite ac.tiona-

rea unui ferăstrău circular cu diametrul pinzei de 200 mm, pentru tăierea
maselor plastice sau a materialului
lemnos de dimensiuni mijll')cii (foto 16) .
Pentru fixarea maşinii pe bancul de
lucru, colierele de prindere (fig. 10) se
montează de un fier cornier găur i t
corespunzător.

LUSTRUI REA MOBILEI
Dispozitivul utilizat pentru lustruirea
mobilei (fig. 11), prins in mandrină,
constă dintr-un disc de fibră vulcanizată (1), lipit pe un suport circular
din tablă de oţel foarte flexibilă (2),
sudată la capatul unui şurub M6x40 (3).
Intregul ansamblu se poate prinde
În mandrină după sistemul descris
anterior (folo 14).

STRUNG DE MiCA PUTERE
Această construcţie cere din partea
amatorului un efort considerabil, o
oarecare experienţa şi mijloace de
execuţie mai pretenţioase . Fato 17 prezintă o maşină destul de complexă,
ale cărei elemente pol fi simplificate
in conco r danţă cu posibilitătile de
execuţie ale constructorului. Maşina
de găurit, aşezatâ in poziţie orizontală
şi prinsa rigid in batiu, asigură miş-

carea de

rotaţie

a piesei strunjite.

Celălalt capăt al piesei este fixat in
păpuşa strungulu.i, care se prinde la
distanţa dorită pe bancul de lucru .
După principiul shungurilor utilizate
în timplărie, un suport metalic permite
sprijinirea sculei tăietoare in timpul
lucrului, pentru a oferi o anumită stabilltate a poziţiei sculei.

Element indispensabil in cadrul atelierului unui amator, trusa universală
permitA executarea celor mai diverse

Fig. 1.-Schema de bobina, a unui
motor cu două viteze. Sagetile In situatia
a indica sensul curentifor pentru tura(ia
de 1 500 rot/min, iar in situatia b, pentru
3000 rotJmin.
Fig. 1 a-Conexiunea pentru viteza de
1500 rol/min.
Fig. 1 b-Conex;unea pentru viteza de
3000 rotlmin.
Fig. 2-Poz/ţia contactelor comutatorului.
a. Pentru 1500 rol/min
b. Pentru 3000 rol/min .
Fig. 3-Comulalor de viteze.
1. Placă de perUnax.
2. Şuruburi cu cap semirotund.
3. Piulite.
4. Contacte din afamă.
5. Placa de lexlolil.
6. Ho/zşuruburi.
7. Şuruburi de fixare.
8. Distantori.

lucrăn de reparaţie şi construcţie in
apartament, În remedierea instalaţiilor
casnice sau a autovehlculelor .
Deşi procurarea pieselor necesare
presupune cheltuieli cuprinse intre
400 şi 700 de lei, pe lingă plăcerea de
a rezolva cu mijloace proprii unele
probleme tehnice mai complicate, tru sa permite realizarea unor econom ii
care pot amortiza destul de repede costul intregului echipament.

9. Culie de plastic.
10.

FiQ. 17 - SlrunQ pentru mase plastice,
lemn şi metale uşoare
Fig. 18 - MaşIna de Q~urit folositA la
realizarea strungului, din nou (n pozitie
verticală

Şurub .

Fig. 4-Prinderea mandrinei.
1-Mandrinâ; 2-Cap de ax al maiorului; 3-Bucşă; 4-Ştifluri.
Fig. 5-Bucşă.
Fig. 6-Fixarea prin {reiare a mandrinei.
1-Mandrinâ; 2-Cap de ax al molorului.
Fiu. 7- Colier de prindere.
Fig. 8-Fixarea m/neru/ui; 1-Colier,
2-Miner; 3-Piulite de fixare.
Fig. 9-Polizor. 1- Disc abraziv. 2Şurub M 6x40; 3-Şaibe. 4-P1ul,(ă
Fig. 10 - Fixarea ferăstrăului cirCUlar:
1 - motor; 2 - banc de lucru; 3 - fier
cornier; 4 - şuruburi ; 5 - piulite: 6 - colier;
7 - pinza ferăsirâului .
Fig. 11 - Dispozitiv pentru lustruirea
mobileI: 1 - disc de fibră; 2 - suport din
tablă ; 3 - şurub M6 X 40.
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Originalul «yale» electronlo. pe care
l-am Nes pentru tldeschldereulor.constitukt din acest punct de vedere un bun
exemplu de Ingeniozitate ti oferi celor
care vor Incerca sl-I construiascA. 1n
afara exercltiului profesional, un mijloc
de protectie «8nllfurt» deplin utilizabil.
Sistemul In sine 8.le simplu " eficient, constind In fapt dintr-o clasici
punte Wheatstone care trebuie si se
echilibreze atunci cind vrem sa des-

chidem u,a.
In m'Od concret, rezistenta Rx • care

echllibra.zl puntea Wheatstone, face
si lucreze releul (Re.!) ,1 să le deschidA
piedica de ta zbOrul u,II. Releul trebuie
si fie sensibil la 10-15 mA. Tubul electronic poate fi de orice tip; dubii triodl
din seria ECC sau 6H.

• Chela secreti» ••te tocmai rezistenţa

RXt, cea care echlllbreuA puntea.
Pentru a exclude posibilitatea ca valoarea luI Rx, si fie gAsitA cu ajutorul unui

poten1lometru, s-a montat In cirCUitul
grll~

din partea a doua a trlodel un condensator C care determinA o deschidere

temporlutl. In fetul acesta, la Introducerea cheii .ecrete, conden.atorul C,
primind ten"une prin puntea RXi Rxl. - Rl, se IncarcA ,i numai In momentul 'nclrclrll ta '1aloar,. reolata
va actiona releul. Deci cu cn conden,.
lorul are o valoare mal mare, cu atit
temporlzar.a cre,te. Valoar.a condensatorulul C le la In functie de temporlzarea dorita " prin experimenta re. Pentru o
SigurantA mai bunA, sporitA, In cheia
secretA se monteazA rezlstentele R t R2, - R3 - ~ conform "tereior din fig. 1
,i 3. TotodatA, pentru ca yalele sA nu
fie In permanenti functionare (Ia N-P).
.In cheie .. face o punte In locU Inlrerupltorului I de la transformatorul de r.
tea; deci numai la Introducerea cheii
intri In functie transformatorul ,1 puntea
electronld (yale'e) .
Cheia se aonfectioneazA din material
Izolant sau se cum pAri una de tipul
celor de la aparatul de radio «Modern»
(care se gAsesc In. comert - prlze $1
mufe - cu 7 contacte de dimenSiuni
H)'30 mm). In aceastA muft. &e va tace

montajul din fig. 3 " In prizA nu rAmIne
nimic altceva de flcut dacn cablarea
dupi tig. 1...... respectind notatiile.
Cine dore,te ca la o fortare cneprevAzutA» a u,ii (o Incercare de deschidere
In timpul de crepauu, cind cheia este
scoaal) H albi ,1 o semnalizare suplimentari acusticA va proceda In telul
urmltor:
Va contectiona un cluon sau va
procura o sonerie obl,nultA din comerţ.
De la contactul normal Inchis (x-y)
din fig. 1 se v. da comanda la sonerie
(cluon) In momentul cInd Uf8 sau
zAvorul a fost forţat " contactul normal
deschis (F) din flg.5 a-a Inchis (contactUl
acesta se monteazl In partea Interloarl
a u,II). In acest caz, puntea (N·P) din
fig. 3 nu va mal servi pentru punerea In
tunctlune a tranaformatorulul de retea,
ci pentru punerea tn functiune a redrl~
sorului de alimentare. In telul acesta.
semnalizarea va ti pusi In funcllune
prin tr8nsformatorul (K-M) (fig. 2-5).
Preclzlm ci filamentul va fi '"' permanenti In Incandescentl. adiel functioneazlla cald. In lipai de curent anodic,
,i-I va primi numai la Introducerea
cheII prin puntee. (N-P).
In situatIIle Jn care se Impune o slgurantl mal mare. va trebui sA ne gIndim
,1 la faptul cA forţarea u,1I se va face
dupl ce In prealabil tenalunea de aII·
mentare a semnaUzlrl1 a fost deconectatI. deci dupa ce vom rlmlne firi semnalizare.
Pentru a rAspunde ti acest. Ipoteze,
vom confectiona un releu care va functiona concomitent cu transformatorul
de retea ,1, In lip.. tenalunii. contactele
normal Inchlae (In timpul functionarii)
se vor deschide ,1 Inchide corespunzAtor alte contacte normal deschise (care
Jn timpul functlonlrll ,.Ieulul sInt deschise) ,1 se va alimente aemnalizarea
de la o suraA de curant continuu. fie baterle •..fie acumukritor, conform fig. 6.ln a-

ooul

soluţiJ

simple

CAPSE PENTRU SASI URI
Din rezervele de pasti (din
tuburile de metal) se pot confeCţiona capse pentru ,asiurile
diferitelor aparate pe care le
construim. Tubul. curăţat bine.
cu benzină sau alcool, este tliat
in buc1ţi care si depileasci cu
3-4 mm grosimea. ,aslulul. Apoi.
cu ajutorul a doul dornuri, se
face floarea pe cele doul plqj .
rn acel~i fel se pot folosi tuburile pentru prinderea tolelor de
transformatoare intr-un pachet.
dar, bineinţeles. nu. prea gros.

Tub de pastă

Pl.;:'
montnj
CARCASE
PENTRU FERITĂ
O carcasă duri ,1 aspectuoasă
pentru antenele de feriti se
poate confeCţiona dintr-o fîşie
de hirtie unsi cu pehcanol ,i
infil:uratl nu prea strins de 2-3
ori pe ferită. Dupl uscare. carcasa. pare confectionati din carton presat (vezi fie.) Pentru a o

IA
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bobina. Ia extremitlţi se fac cite
doul glurl, prin care se trece
- o dati sau de doul o r i sirma cu care s-a bobinat.
Dan LEONIDA, elev, Bucur.,tl
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cesl caz, In fig. 5 nu vom da alimentare de
la transformatorul de retea din punctele
(K-M). ci de la fig. 5, punctete (O-W).
Date supliment.,.: Transformator de
retea (miez 6 cml); primar 1 826 de
spire ~ 0.22 CuEm; secundar 1-2075
de spire~O,13 CuEm; secundar 2 - 52
de spire ~ 1.2 CuEm.
Redresor de salenlu (de tipul celor
folosite la aparatul de radk) cSelect-3»:

condensator eledrolitlC 2-32 l'F 350 V;
rezistente chimice: Rf - 3.3 K 1 W;
R 1 - 0.5 M; Rl. - 0,5 M; R) - 0.6 M;
R~ - 25 K; R 5 - 0,5 M; R, - 0,5 M;
Rz - 25 K; Re - 25 K.
PotenUometru semlreglab. 1.M.; tub
electronic ECC - orice lip 6H; prizl $1
muti (de la aparate de radio «Modern»
I8U chla, mufi de magnetofon); claxon
18U sonerie.
Raleu - sensibil de 10-t5 mA cu un
contact normal deschl' In timp de repaul: rel8\.l de tensiune (&-12 V) cu -4
contacte: 2 normale deschise, 2 normale Inchlse.
Ioan HORVATH - Ocna Mur.,

CONVERTOR

LA IORNA Of ANUNĂ

A REcEPrORUlul

BENZILE
RADIOAMATORI

PENTRU

DE

50K
Pentru cel are nu doresc si se complice constru ind
un receptor de trafic. realizarea unul convertor tmpr.
uni cu un oscllator a . F.O . pentru recepţia tele,raflel
constituie o solUţie acc,ptablll pentru recepslonarea
benzilor de radloamatorl cu condiţia de a poseda un
bun receptor de radiodJruzlune. Convertorul descris
alei este simplu ti conţine un etaj schimbltor d. frec·
venţ! ,i un oscilator local. Frecvenţa intermediari care
se obţine este relativ inalti, 1 600 kHz. as1lurind o l1
buni protecţie la frecvenţele «Ima,inn. Receptorul
este acordat pe 1 600 kHz. Ia extremlutea superioarl
a lamel de unde medii. acolo unde nu mal exlstlst&ţli
puternice de nd lodlfuziune ,1 este le,at printr-un
cablu ecranat cu convertorul. Se reali zeul astfel o
dubii schimbare de frecvenţl. cu toate avantajele el. ,1
tot sistemul are o sensibilitate ,1 o selectlvltate sporite.
TA.ELUL
Oscilatorul este reallut cu trioda tubului ECF 82
In montaj Colpltu. cu catodulla mul. Acordul se ,.allzeul aqlonind uupra lui ev - Oscllatorullucreul pe
L,
l
o frecvenţl cu 1.6 MHz: mal mare decit cea recepţlonatl .
Banda
Dlametrul
Nr. da
C.
Etajul schimbltor d. fr,c\lenţl este realizat cu partea
Sirma{
splr.
pentodl a acelulilf\ tub. amestecul flcÎndu-se adltlv.
3,5- U MH,
0.2 mm
280 .F
20
Tensiunea oscilatorulu l local se Injeetew printr-un
condensator de S pF pe ,riia pento'del.
0,3 mm
150 pF
7 - 7.1 MH,
In circuitul anod lc semnalul de frecvenţl intermedla-14,35 MHz
0,3 mm
tOO pF
'rl pe 1.6 MHz (diferenţa tntr. frecvenţa oscllatorulul
locaJ ,1 a semnalului cules de anteni ,1 selectat de
-21,46 MHz
0,3 mm
100 pF
circuitul de intrare L1C ) este cules la bornele IUtrulul
1
0,3 mm
-21,' MH,
".F
de bandl cu doul circuite cuplate r.. lint cu bobinele
L4 II LS ·
ObaMvaţll: BoblMIe aa fac tari pas, .plr. lingi .plr • •
Bobinele circuitului de Intrare l1' L ,i ale oscilalntre 1, ,1 ~ •• lu. 3 mm.
2
torulul local L], lmpreuni cu condenutorll fI,,1 C ,
Pentru a montajul si dea depllnl satisfaCţie, 'se va
2
respectiv C
se comutl prin Intermediul unul
executa foarte In.rlllt. Conexiunile vor n eft mal scurte
l
comutator tambur sau, mal simplu, se rellizeul «bobi,i mal rlclde. executate cu str~ cu dlametrul de 1 mm.
ne schimbltoarn utillzlnd socluri octale , i suporţi de
se va renunţa la «unlhlurl drepte» ,1 eestetlc!», ţlnfnd
la tuburi defecte. tn care te flxenl bobinele ,1 condencont dia frecvenţe Inalte conceillllnduCllnţa fl,clrul
satorll respectivi.
fir " d flecare conexiune are o capac Iute paraziti.
Bobinele le realizeul pe carcase de material plutlc
Soclu rIIe pentru bobinele sehlmbltoare se vor dispune
prevlzute cu miez rellabil, de tipul celor utillute tn
"In Imediata vecinltate a tubului. evitInd ca ax_le bobl·
televizorul eMiraJ» la ampllflcatorul de frecvenţl In·
nelor Ll ,i L3 si fie paralele. Se va evita totu,1 amplatermedlarl, cafea comuni. Se deboblneui. se scoate
sarea surselor de dlduri (tub, ruistenţe ce dlslpl
unul din mlezuri (daci sint doul) ,1 dupl reallurea
putere mare) Unii _Iementele circuitelor oscilante ,
bobln_1se taie carcasa la dimensiunea bobinei (eventual~
pentru a se modifica frecvenţa de acord cu varla,lIIe
Se menţine bllndajul metalic care se leali la masl.
tem p_ratu ri 1.
Bobinele L.. şi L.s se executi tot pe o areul de
Conexiunea cu receptorul nu va dep"l 30 cm ,1 va fl
boblnl de frecvenţl Intermediari de eMlraj., dar se
ecranatl. Tot montajul se va amplasa pe un $aslu rl,ld
menţin ambele mluuri. Se boblneazl cite 120 de splre
din tabll de aluminiu de 1.5... 1 mm, cu dimensiunile
cu sirml cu dlametrul de 0,15 mm pe doi ,allţl cu "ţi·
150 x 100 x sa cm (varianta cu bobine schir1\bltoare).
mea de 5 mm, In «falur... Intre boblne se Iasi un spaAllmentarea - 6,3 V pentru filament ,11SO V pentru
ţiu de 25 mm .
anod - poate fi luati chiar din receptor sau dintr-un

"
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.oaINILOR

C,

'-.
Nr. de
splr.

olamelrul
slrmal

Nr. da
splr.

...

0,2 mm

••

0,.3 mm

.... F

0.3 mm

21

0,8 mm

300 .F

0,5 mm

11

,.

,.,

,.

,
,

•

0.8 mm

0,1 mm

o lam.trul
sirmei

C,

0,5 mm

.... F

•

O,lmm

.... F

7

O.lmm

150 pF

mic redresor.
Punerea la punct necesitl utllinrea unul ,rld·dlpmetru ,1 a un_1 heterodlne modulat• . Intii se acordl
cu grid-dlp·metrul «Ia rec .. bobinele pe frecvenţa de
lucru , acţlonlnd asupra miezului. ţlnind cont ci oscila·
torul lucreul p_ o frecvenţl cu 1,6 MHz mal mare
decit cea rec'Pţlonatl .
Apoi se Introduce semnal in borna de antenl a con·
vertorulul de la heterodinl ,i se acordl filtrul pe 1 600
kHL Apoi se re,leazi bobinele exact pe fiecare bandi
in pa.rte. Actionind asupra trimerulul
,1 retuşind
acordul lui l] din miezul rellabil, se poate aranja ca
banda receplronatl si fie cextlnsb pe loat! sala.
Condenutorul CV va fi prevlzut cu o scali eulo2
nati. Iar CV (cu ax separat) se acordl doar la comuta·
1
ru benzII, retu ,Ind acordul in timpul recepţiei doar
daci este cazul la capetele de bande.

,r c,..

c,.

Ing. Dlnu ZAMFIRESCU

DISPOZITIV

DEBOBINAT
MOTORASE
•
ELECTRICE

Ing. Paul NITĂ

De la inceput tr.ebule arltat el dispozitivul pe care vl-I propunem se referi numai
la boblnare... rotoarelor motor"elor electrice. boblnaJul statoric reallzlndu-se pe
dispozitive ,1 mai simple, cu ajutorul unor p,bloane de formare.
Construcţia este relativ simplI. cu materiale Il$ne de ,bit, prelucrirUe necesare
putlndu-se face u$C)r cu mlJloac. Ia fndemlna oricui.
Rotorul1 este prins de nanp" cu ajutorul suporţllor 3, are pot culisa ln lun,ul
nan,el prin dKuplrUe 19. Acqtl suporţi, de un ~ametru mal mk efeclt Ilţlmea
decuplrllor (diametru propus 10 mm), Ilnt stribltuţlla un e&p de ,uruburU. cu vlrl2,
Iar la cel II alt sint nletaţl ,1 fixaţi de flanp cu rozetele S. Aanp este un paralellplped
din tabll cu dimensiunile 8)(80x400 mm. In afara decuplrilor, In centrul el u ani
o ,aurt pAtrati 20, pe care va Intra capul axului 6. Rolul decuplrllor 19 este de •
permite prinderea rotoarelor de diferite lun,lml. Prin ,uruburll. 2. rotorul se flxeu!
definitiv tn dispozitiv. Iar ,urubul11, pltrunzTnd prin flan,l Intr-o crestlturia rotarulul, VI impiedica eventualele deplulri axiale ale acestuia.
Axul 6. sprljrnlt In suportul 8. se manipuleazl cu ajutorul manlvelel10. Acest ax
este o bart rotundl de fier cu dlametrul15-18 mm. Ia caplt avInd profii pltrat, de
lun,lme mai mici decit Irosim.. flln,el ,1 prevuut cu ,auri fIIetati pentru a permite
prinderea flan,ei de ax prin ,urubul 7. Suportul 8 se sudeul pe o plael metaliel ,1 se
consolJdeul tot prin suduri cu piesele 17. confeCţionate din tablllroasl de S mm.
Plaa metaliel se flxeul pe masa de lucru cu ajutorul ,uruburilor 18, elte doul de
fiecare parte a suportului. Suportul poate avea dimensiunile lOx100x<400 mm.
Fixarea axului in suport se face. in ambele plrţl, cu cuiele splnteute 9.

In spate, pe acee.. 1 mul. pe o alti placi meulia prinsi de aceut., I t ridici un
Itatlv 12 pentru .usţin.,ea mosorulul cu Ilrml de boblnat 13. Stativul e format din
doul plici metalice. care se sudeul pe plaCI de bul "ezate faţl ln faţl . Pllc"e pot
avea dimensiunile de S x 100 x 800 mm ,1 fn partea superioart vor fi strlbltute de un
ax 14, filetat la ambele capete. pentru a putea fi fixat de statlv cu piuliţe. Pe acest
ax I I "ul mosorul13 . Tot d, sutlv se prinde un suport 1S din slrml cu dlametrul
de 5 mm. pe care este dispusi o rotlţl cu ,anţ 16. Rotlţa e prevuuti cu o aplritoare
tn forml de U. a fura unul scripete. Rolul el este de a 1ntinde s1rma trasi de pe
mosor.
Ansamblul-suport cu rotlţi trebuie astfel construit incit rotlţa si fie deasupra
rotorulul. Planul ln care se roteşte rotita trebuie si fie deplasat eltre Iti n,a faţl de
planul axului rotorulul pentru a permite bobina rea.
Dispozitivului I se mai poate monta şi un contor d, numlrare a splrelor. de tenul
celui de la maanetofoane.
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Pentru cei ce doresc
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receptioneze

şi

programul

III emis in ba nda de unde ultrascurte tarA

s6·şl

cumpe re un nou radioreceptor, vom prezenta con·
st ructia unui adaptor UUS cu tuburi, urmind ca in
numărul viitor să prezentAm şi constructia unui
adaptor cu tranz istoare. Pentru acest adaptor, care
functionează pe principiul super reactiei, se folo·
seşte un singur tub electronic de tip ECH 81 sau
6 K11tAcesttub este triod.ă- heptodă, in care heptoda
este folosrtă intr·un amphfltator de radiofrecventă
acordat la i ntrare pe mijlocul benzii (adică pe circa
69 MHz), iar trioda este un amplificator cu super·

sau cu micA Condensatorul Cv I va fi un condensator
trimer de 6 -;- 24 pF, iar condensatorul CV ya fi
2
un condensator variabil pentru UUS cu valoarea
maximă de 25 -;- 30 pF Bobinele L şi L se reali·
1
2
zeal! pe o carcasă din material plastic cu un dia·
metru de 15 mm, bobinind spirele alternativ, pentru
a realiza un cuplaj strins Bobina L are 6 spire din
1
sirmă cupru-email cu diametrul de 0,18 mm, Iar L
are 5 spire din sirmă de cupru·emait cu diametru~
de 1 mm Bobina
se face fară carcasa din sirmă

cu ajutorul condensatorul ui variabil Cv . Cind nu
receptionăm nici un post, apare un ccfJŞia» puternic
specific superreactiei, zgomot ce va dispărea din
momentul receptionărli Semnalul de audlofrecventA
obtinut la ieşire se aplică la intrarea de picup a rece ptorului şi pe care·1 vom pune corespunzAtor pe
poziţie picup. Jntreg montajul se poate realiza pe o
placa de pertinax sau plastic cu dimensiunea de
10 x 10 cm. Pe aceastA placă se vor monta cu
capse o serie de euze pe care se vor fixa apoi piesele Tot aici se fixează şi soclul tubului ECH 81
Placa se poate introduce chiar in cutia receptorulUI

La

Q,,-211<

+200.,. 250v Il, - I k

EC//a,/. -

ADAPTOR

UL

Cy~

""

~:;.{ __

CUTUBURI
PENTRU

CS-20

.,.iz

DE

URTE

lt

~

~c.
.: :

...
+-

. ,-

C.

d

-

[

Cz

y~
*.1,.

;

-~'l:

J):

=
{ ~
iJ

~

RJ -4 10k

:

Rs -56k

(.

r

000

R,

+

.:,-~ F

C,-50n

~ i~

~

Il" -SOk

: . E
(8 - 18
IESIR

C" -t,Bn

=j"

Col 4,7n

..

~

~

r

IilJv
reacţie, care, pe lingA rolul de amplificare, are ŞI
rol ul de a transforma oscilall1le cu modulaţie de
frecvenţA 1n oscilaţ ii cu modulatie de amplitudine
şi totodatA de a le detecta Etajul cu triodă intrA
periodic in oscilat ii (oscilalii de blocare), datorita
ci rcuitului acordat L Cv şi grupului R C Detec·
3 2
3 4
tarea semnalelor se datoreşte faptului că circuitul
L CV este putin decalat fa1ă de frecventa semna·
lu~ul 2receptionat. Acordul pe frontul dorit se face

pe care il moderniztlm Tot de la receDtor se 'Ia face
alimentarea cu tensiunea de +200 V şi 6,3 V pentru
~; Cv I se acordează
filament. CirCUitul de intrare
o singură dată pe frecvenţa de 69 MH z. Acordul adap·
toru lUi pe post se face cu ajutorul condensatorului
variabil Cv , al cărui ax se 'Ia scoate prin cutie pen·
tru acord "alonle tuturor pieselor sint trecute pe
schemă Condensatoarele C , C , C , C , C ' C ŞI
1 2 3 4 s 6
Ce se recomandă a fi condensatoare cu ceramică

de cupru·emalf cu diametrul de 1p mm, avind 4
spire cu priză la mijloc. Bobina L este un şoc bo4
binat pe rezistenta R de 50 k şi are 00 de spire din
4
sirma de cupru·emall cu dia metrul de 0,3 mm Lega·
tura de la condensatorul Cg la intrarea de picup a
radioreceptorului se va face cu un cablu ecranat
cit mai scurt Ca antenă se va folOSI, de exemplu,
o antenă dipol obişnuită

A.N. PETRESCU

in numArul vIItor al revistei:
Radloconstrucţll pentru IncepAtori ,1 avan ..ţl:
receptor cu amplificare directi cu doul tranzistoare fi un
alimentator pentru montaje cu tuburi;

Laboratorul elactronlatulul vi propune: construc'IOltmetru electronic; o solUţie simpli pentru un
fi o punte tranzlstorlzati Re;

ţia unul
~metru

Rubrica «tehnica d • .,....rll». pe tema: DefeCţiunile
sunelor ,1 circuitelor de alimentare la radioreceptoarele
auto.
In Pliina auto: un reclresor pentru inclrcat acumulato&re.
CONSULTAŢIE

TV

CABLUL DE
COBORÎRE
AL ANTENEI
Pentru a avea o Imagine bună ,
reflex ii şi perturbatii, nu este
suficientA o antenA buna şi un
bun televizor, ci se impune şi folosirea
unui C8blu de coborire adecvat. Pen·
I ru cuplarea antenei la borna de intrare a televizorului se poate folosi fie
cablu l bifilar simetric (tip panglică)
cu im pedanta de 300.0, fie cablu coaxial
cu impedan1a de 750. Cablul coaxial
se va folosi de preferinţă in oraşe şi
In regiunile cu perturbaţ ii mari, deoa·
rece, fi ind ecranat, nu poate capta pertu rbaţi i. In schimb. atenuarea pe cablu
coaxial este mult mai mare decit pe
cablul bifilar. Noi inclinAm spre utilizarea cabl ului coaxial , deoarece acest
cablu are o rezistenţi mecanică şi o
«viatA mai lunga» decit cab lul bifilar.

fărA

rn caz ul Cind se receptioneazl două
programe de televiziune, se va folosi
un singur cablu de coborire pentru
cele doul antene, installnd un filtru
de separare, care se poate procura
odată cu antenele. rn acest caz, se
va folosi cablul coaxial.
Cablul de coborire se conecteazA
in mod corespunzător la intrarea recep.
torului, conform in dicaţ iilor din pros·
pect, cu totul deosebite in cazul ca ·
blului coaxial fată de cazul cablului
bifilar; respEtCtlnd aceste indicaţii, se
realizeazA o adaptare intre imped.1 nta
caracteristică a cablului şi impedanta
de intrare a televizorului
In cazul cind cimpui la receptie este
foarte intens (Ia 10-15 km de emită tor)
se poate intimpla ca imaginea sA
prezinte unele defecte sau sunetul
sa fie Insotit de un zgomol. rn acest
caz se 'Ia introduce un atenuator, si·
tuatie prevAzutA şi ea in prospectul
televizorului.
(Va urma)

rn numArul 2 al reVistei, in deschiderea rubricii noastre, am inceput
prezentarea unor sisteme (şi scheme) oarecum clasice in cazul depa·
nArii surselor de alimentare ale radloreceptoarelor ContinuAm rubrica
noastră cu prezentarea schemei de alimentare a unui radioreceptor
universal (figura de mai jos)
Schema este comună unor largi serii de aparate din producţia
fabricilor «Philips», «Electroni ca» ŞI «Tesla»
Se poate observa uşor alimentarea in serta a filamentelor tubu·
rilor electronice. Deci este suficientă intreruperea filamentului unui
tub ca intreg aparatul să nu consume nimic_A celaşi lucru se va intim·
pla şi la arderea unui bec de scală
De exemplu, scurtcircuitarea condensatorului va duce la dlstru·
gerea condensatorilor de filtrai, iar la extragerea din soclu a tubului
redresor se va auzi 1n difuzor zgomotul de retea
De multe ori, in receptor se aud zgomote peste semnalul util dis·
torsional In acest caz, trebuie imediat să verificăm izolaţia catod
filament a tuburilor. Evident, un scurtcirCUit accidental in circuitul
de alimentare al filamentelor provoacA o strălucire puternicA a becurilor şi a unor tubun sau chiar distrugerea lor
MăsurAtorile se fac intii cu aparatul deconectat de la re1ea şi numai
dupA ce ne·am convins cA piesele şi circulte~ sint normakl: cercetAm
tensiunea de reţea.
Schemele de alimentare universalA sint foarte diverse mai ales
in combinatii de incălzire cu tuburile. Buna functionare a acestor
aparate depinde in mare măsurA de tensiunile de alimentare, deci
de reg imul corect de funcţionare a tuburilor electronice
(In numlrul vIItor depanarea surselor ŞI cirCUitelor de alimentare
ale receptoarelor auto)
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ASTRONOMUL AMATOR

CONSTRUCT•
UNEI

LUNETE
Matei ALEeSESeU
De regula astronomii amatori consider! ca priveşte tubul ocular, el va avea lungimea de
măsurati dl la ocular.
luneta avind drept obiectiv o lentila de ochelari 200 mm, diametrul exterior 31,4-31,5 mm (asiNu trebuie uitat faptul că luneta nu poate fi
nu meritA sA fie realizată, din cauza aberaliei gurindu-se culisarea lina in manşonul-reductie) ,
folosita decit prin fixarea el pe un suport foarte
de cromatism care o caracterizează. Dar deseori iar diametrul interior va permite fix8rea oculastabil, care sA asigure atit posibilitatea dlrljaril
aceasta este mult depăşită de defectiunile in- relor (interschimbabile). La capatul opus celui al
in direcţia doritA cit şi lipsa oricAror vibraţli in
troduse prin construcţii neingrijita, de unde şi ocularului se va monta o diafragma cfrcul8rA,
timpul observaţiilor. Deci nu utilizaţi treplede
rezultate mediocra ca urmare a intelegerii ero- concentrica cu axul longitudinal al tubului, cu
uşoare pentru aparate fotograflce, cu nuca lor
n8te ZI unei pretinse simplitAţi; in realitate, exi- diametrul de 25 mm, pentru eliminarea refluede mici dimensiuni. La cerere, vom reveni cu
genţele optici; trebuie respectate cu aceeaş i
lor parazite; ea va fi confecţionatA din carton
date concrete, lasind deocamdată acest elerigurozitate, conducind astfel la rezultate bune, negru.
ment la latitudinea constructorilor. De asemedemonstrate. de exemplu, prin numer08se fotoPrin montaj se va asigura coallialitatea rigunea, ne propunem ca intr-un material viitor să
grafii uneori cu totul remarcabile. IatA de ce re- roasă a axelor optice ale lentilelor; punerea la
reOenim pentru unele indicatii tehnice privind
venim asupra acestei constructii, destinatA in punct a imaginii se face prin scoaterea sau inobservaţiile, inclusiv modalitatea executării obprimul rind observări; unor fenomene astrono- troducerea tubului ocular in manşon; in prinservatiilor fotografi ce cu ajutorul acestui tip
mice remarcab ile ce vor avea loc chiar in acest cipiu, acesta va ieşi din manşon cu cea 60 mm,
de lunetă .
an - eclipsa totală de Lună de la ti august. OCulOeULARE
tatia stelei duble f1 din Scorpionul de către
Distanta
Distanţa
Putere maritoare cu:
Lentila
Inlre
focal4
Jupiter la 21 mai etc .
rezultata
lenUle
Obiectiv
Obiectiv
In figura 1 indicăm structura generală a luDe cJmp
(mm)
De ochi
0,75
1,0
netei. Obiectivul este o lentilă planconvex.ă sau
un menisc de +0.75 dioptrii (distanţă focală de
Lentilă
Lentll4
133 cm) sau de +1,0 dioptrii (distanţă focală de
ceasorni- ceasornl100 cm). La procurarea acesteia se va avea grijă
car
car
60
64
21 x
16 x
de a 'ie obţine o lentilă ,lefuitA, nu presatA;
Idem
prima se deosebeşte prin regularitatea reflex.eLentilă
texiile
15
22
60 x
45 x
10i atunci cind este privită tangenţ i 81 la faţa
convex.l!I, in timp ce ultima face «ape» nereguLentilă
late, uneori cu deformări grosolane.
lextile
Idem
8,3
15
89 x
67x
Utilizarea raţională a lunetei necesită mai multe
oculare. Detaliile Lunii, planetele Jupiter, Saturn. Venus vor fi observate cu ocul8re puter- MDNT{JR!J
nIce, in timp ce nebuloasele, roiurile ş i cimpurile OBIECTIVULUI
stelare vor fi examinate cu cel mai slab ocular.
De aceea ne-am oprit la constructia a 3 oculare
realizate din lentile pentru ceasornicari şi lentile pentru textile, ambele tip 1.0.R In tabelul
de mai jos sint date unele caracteristici, iar figura 2 cuprinde detaliile constructive. Cu aceasta ocazie amintim că toate piesele lunetei vor
SA(/

~ATIFEA

1. Structura generali il funelei. Toate lentifele vor fi
riguros perpendiculare pe alfa
lunelei.
2. Schita generali penlru ocu/are: _ : acolo undl! esle
notat ti ~ 1 ~ refer' la diametrul lentilel; d: distanta Intre lentile se va respecta cu
aprolfimalie de + 0,2 mm, Inelele de (iure 1'& fi filetale cu
M ." ~ + 1 şi pas mic (0,5).
3. Montura obiectivului.
4. Manşonul-reductle.

fi vopsite in interior in negru mat - de la montura obiectivului pină la tuburile oculareior. Evident, pentru montare, lentilele vor fi scoase cu
inariiire din monturile lor initiale.
In figura 3 se dau detaliile constructive .Pentru
montura obiectivului, iar in figura 4 pentru man$onul-reducţie . E bine ca acesta din urma sA fie
realizat din lemn - stejar sau fag uscat -, pentru a permite lipirea in interior a unei bucăti de
catifea sau velur menita sa asigure o glisare lină
a tubului ocular .
Tubul propriu-zis al lunete! va avea o lungime
de 1150 mm pentru obiectivul de +0,75 O sau
820 mm pentru cel de + 1,0 D. Diametrul Interior
va fi de 54 mm, asigurind o fixare semifortatA la
capete a monturii obiectivului şi a manşonului
reducţie; diametrul uterior este indiferent. CU

C'lI VEI. U!il

N.B. Obiectivul ae va monta cu parte.
convexA apre deschidere • • 42 ,1 se va
fixa fAr' a fi #011.1. cu inelul filetat p 44'
M .. x 1. CapAtul p 54 se va introduce In
tubul propriu-zia. cu fixare aemldeflnltlvl..
puţin fOl1atA.

IncepInd cu numArul
5 (mai LC.), o rubricA de
astronauticl aua1inut1 de
dr. Ing. Florin ZĂGĂ
NESeU.

ELOXAREA A
CU MIJLOACE SIMPLE
Ing. Dumilru MOLDOVAN

Procesul electrochlmic
prin care se obţine pe suprafaţa alumlnlulul
,1 a allajelor sale un strat de oxld poros
care poate fi colorat In general prin Imerslonare
In soluţii coforante ,1 fixarea p1lmentulul
In mas. oxldului se nume,te anodlzare Iau eloxare,
expresie derlvatl de la denumirea
unui patent german «eloxah>,
care de fapt Inseamnl
oxldarea electrolltlcl a alumlnlulul
AMORSE DE PORI
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ANODIZAREA
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REŢEIIVA CI!LULARĂ EXAGONAL.Ă

A OXIOULUI DE ALUMINIU
Fig. 1---4. Mecantsmul de formare fi inchidere a po rilor de Al 0
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DECAPAREA

II!]

Fenomenul a (ost descoperit ind din 1857,
dar nu a avut utilizare practici decit inceplnd din
anul 1911, dupl care a fost perfeCţionat continuu,
ajungindu-se astizi la un numlr impresionant
de variante, dintre care cele mal multe constituie patente care adeseor~ diferi. unul de altul
numai prin modificarea unora dintre parametrII
de lucru, cum ar fi : electrolltul folosit, tensiunea
de lucru, temperatura etc.
Teoria procesului explid formarea stratulul
de oxld poros prin acţiunea corozivl a soluţiei
acide in prezenţa curentului electric, asupra
celulelor elementare de oxid de aluminiu (alumini). S-a admis existenţa unei reţele exagonale
form.ti din doui tipuri de .Iumlni (AI 0)l.
2
una crlstalinl, denumit! r ,situati in colţurile exagonului, li alta amorll. l$ezatl in centru. Alumina amorfl, fiind mal puţin rezistenti la corozlune, este dlzolvatl pe mlsuri. ce se formeazl,
Ibind În locul ei un por inconjurat de alu mini
crlstalinll'. Dlametrul porilor este de 120-130
de angstromi, Iar densitatea lor poate varia intre
~ li 80 de miliarde pe centimetru pltrat. in

funCţie de solUţiile acide utilizate, de tensiune li
temperaturl. In interiorul acestor pori se depune
pigmentul colorant care este apoi inglobat in
masa oxidulul ca urmare a crelteril volumului
alumlneiY prin adiţlonarea unei molecule de apl.
In anumite condiţii, colorarea stratului de
oxld poate avea loc datorltl existenţei in aluminiu a unor elemente de aliere care Clau cu acldul
folosit un compus colorat, ca, de exemplu, aliajele de alum iniu cu crom, care dau straturi colorate În galben-auriu, cu sillclul nuanţe de grivernil li altele.
Ne propunem ca În cele ce urmeazl si descriem modul de lucru li instalaţiile necesare
pentru anodlzarea aluminiului in mediu sulfuric.
care este cel mal des utilizat.
rn prealabil vom stabili el in instalaţla pe care
ne propunem s-o construim se vor putea anodiza
piese din aluminiu li aliaje a clror suprafaţl
exterioarl totall se Ilmiteazlla 2 drn&. In functie
de numlrul pieselor care compun aceastl suprafatl totall, considerînd d le vom anodiza deodatl.
vom determina miri mea vaselor in care vom
lucra. Presupunem un caz acceptabil, pentru
care vom utiliza vase de stiell de forml paraleliplpedlcl, cu deschiderea la una dintre fetele
mari. Sint necesare cel puţin 6 vase de acest fel
li un vas mai mare prevlzut cu robinete pentru
circulatie continui d. apl rece.

ANODIZAREA PROPRIU.ZISĂ
se realiuul in instalaţia de electrolizl pregltitl astfel : se monteazl vasul de stiei! in interiorul
cuvei metalice prevlzutl. cu posibilitatea aslguririi unul circuit continuu de apl rece, prin doul robinete. unul de alimentare situat la ban vasului ti altul de evacuare aşezat la nivelul la care vom umple
VISul interior cu solutia. de electrolit.
Pregltim o solUţie de acid sulfuric cu 150-180 H S0 66 B6 la un litru de apl distilată, in care
2 4
vom introduce electrolil unei surse de curent continuu. Catodul este format dintr-o placi de pluO'b
ale drel dimensiuni este de preferat si fie cu cite 2 cm mal mici decit peretele vasulu i. Intre catod şi
peretii vasului se Iasă, de asemenea, un spaţiu de cea 2 cm. Anodul va fi format dintr-un stelaj de aluminiu pe care si se poati aglţa piesele astfel inCÎt si nu se atingi intre ele. Electrozii vor fi legati la o
surti de curent continuu care asiguri. o intensitate constanti cuprinsi Între 1,2,11,8 Ajdm Z de suprafaţă a pieselor. In cazul considerat de noi, 3 amperl ,1 o tensiune de 10-22 volţi . cu poslb i litlţi de
reglare finI in acest interval.
Este necesar si dispunem de o sursl de aer comprimat (curiţat de urme de ulei) cu care si realiIIm agitarea blil de electrolit in timpul anodillrii, folosind un debit de 10-1S m3/ori ,i m2- de suprafaţl exterioară a vasului de electrolld.

sau dizolvarea stratului de oxid natural care ex isti pe suprafata
pieselor de aluminiu se face intr·o solUţie de 5--10% NaOH (sodi
caustlcl) preparatl intr-un vas de stlcli. Este de preferat sl se lucreze
la o temperaturl de ..o-700C, dar reaqia are loc ,1 la temperatura
normali li poate fi consideratI terminati dupl 5--10 minute. La cald
reaCţia are loc in 3-5 minute. Pentru a evita precipitarea alumlnel,
se adaugi 1% .'uconat de sod iu, Iar pentru a obţine suprafete curate
li uniform decapate se adaucl1-S% floruri, nitrat sau ,ulfat de sodiu .
Se spali bine cu apl rece, dupl care se neutrallzeatl. Neutral/zored
supr.feţelor decap ... se f.ce Intr·o saluţi. de 25--40% HNO) (aCid
azotic) timp de 2-3 minute. apoi se spall din nou cu multi apl, de
preferat si se ti ni la sfirş:it in apl caldl, pentru a gribl uscarea.

MODUL
DE LUCRU
Piesele decapate li neutrallzate, dupl ce au
losl Ipll ..o blhl! $1 u.cate. s. Introduc In b.l.
do olettrollt $1 le fac le,lturlle electrice. De
reţinut el r" toate operaţllJe anterioare piesele
au fost fixate pe stelalul anod ti ci dupl aceea
nu au mal fost in contact cu substanţe ule loase
sau Cle alt len care pot pita suprafeţele (transpl.

6 vase de sticli de cea 2S x 2S x -«J cm
un vas de sticlă de cca 40 X 40 x 60
cm (vasul exterior la electroliză)
- 1 pl.ci de plumb de 3 x 200 x 350 mm
-1 termometru intre 10 $1 40OC:

tapare)
-1 kg de ferooxaJat de amoniu (colorare galben-alamă)
- 1 kg de acetat de cobalt (colorare
galben-bronz)
- 1 kg de permanganat de potasiu
(colorare galben-bronz)

-

- 1 rastel din aluminiu pentru fixat
piesele

LISTA - 2 kg de sodă c.ustic! (NaOH)
DE - 6 I de acid azotic(HNO.,)
MATERIALE: - ~ I de acid sulfunc (Hi!;O~) 61; Be
-

5CHEMA

5 10
N<L OH

4~

100 I de apă distilată (Ia anodizare.
colorare şi colmatare)
200 g de glucenac de sodiu (Ia de-
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diverse culori textile
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3 incălzitoare electrice cu rezistenţe
(spălare apă caldă . colorare. coimatare)
sursă de aer comprimat pentru agitarea băii de aModitare.
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COLMATARf

COLORAREA
se poate face in general cu orice vopsea care
dizolvă complet in apl. de preferat distilati.
Piesele anodizate sint spUne cu apl şi sint
introduse În vasul cu colorant. Se lucreazi la
temperatura de SS--6SoC. respectindu-se concentraţia prescrisl pentru il putea obţine coloraţII constante.
Se menţin piesele cea 5-15 mmute, dupl care
se scurg de resturi de colorant şi se supun opera~iel de colmata re.
Intre toloranţll minerali recomandăm urml-

se

torii:

- pentru culoarea galben-alamă se preglte$te
o solutie de 1-50 g/l ferooxalat de amoniu in

raţie.

stropi de solUţii chimice etC' ).
Se fixează intenSitatea curentului la 1.6 A /dmt.
~i tensiunea la 18 voiţi. urmirindu-se menţinerea
constanti a acestora. Pentru scopuri decorative
nepretenţloase se admit variaţii Între 1.2 şi 1.8
A/dm2 ~i 15-20 volţi, cind se vor obţine straturi
de oxid cu caracteristici variabile.
Se observă cu stricteţe menţinerea temperaturii electrolitului sub 2rJ1C. insă nu sub 18°C.
cind reaCţiile sint prea lente. la temperaturi
peste 21°C se obţin straturi de oxid pulverulente
care se pot ~terge prin frecare cu mina. In condiţiile unui curent continuu stabilizat la 1.6 Afdm1
~i 18 V, la o temperatură de 19-20°C, se pot
obţine straturi de oxid de aluminiu a căror grosime variază uniform cu timpul după relaţia s =
0.45 microni pe minut . După cca 20 de minute
se obţine astfel un strat de 9-10 1.1, care are Între
50 ~i 70 miliarde de pori pe cm2- ~i al căror diametru este de cca 100--140 de angstroml.
Depăşirea temperaturii conduce la obţinerea
unor pori cu diametrul lărgit la exterior şi deci
cu pereţii subţiri şi puţin rezistenţi.
Pentru piese supuse la medii corozive timpul
de anodlzare este de 30----40 de minute. obţinin
du-se straturi de oxid de 1~15 \.1. iar pentru
condiţII de rezistenţă la uzun. se menţine timp
de ..0--60 de minute. corespunzător unor straturi de 15-25 ~ .

r
"'-

®

A

pA

_@_II-t__+--I_

-

-

-

"'50,

u _
1SO-111Q.9jt

-

G> _ <D

-

1

L-~

HrO ______

1 -

~

__

l.JL®A.PĂ

~Re:CE

~

Cuva de anodizar.: 1 - catod de plumb. 2 - anod.
rast.ful cu piese; 3 - racord aer comprimat; " - suru de
curent continuu; 5 - rfOstat cu cursor; 6 - voJlmetru.
1 - ampermelru; 8 - termomelru; 9. 10 - roblnele
pentru reglarea apel de rkire .
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apă distilată

Încllzid. Ia ttemperatura de 6~
Prin var.erea concentraţiei şi a timpului
de menţinere, care nu depaşe~te 5 minute, se
obţin tente de la galben-alamă-aurie la galbenportocaliu. Culoarea este foarte rezistenti la
lumină. chiar' la temperaturi de -4Q0-9()(fc;
- pentru culoarea galben-bronz se folosesc
succesiv doui solUţii. una de 1~50 gjl acetat de
cobalt şi cealalti de 1 ~50 gll permanganat de
potasiu. În care se face imersionarea pieselor in
mod succesiv. Intensitatea culorii se obţine prin
repetarea ciclului de imersie şi a timpului de

urc.

menţinere .

In cazul in care apare necesitatea decolorlrii
pieselor se utilizeazl o solUţie de 30% acid azotic ..aose sau acid azotic 30010 şi acid cromic 5%.
Existi patente. ca. de exemplu. Kalcolor, Veroxal şi Duranodic. Ia care substanţa coloranti
este introdusă chiar in electrol itul cu care se
lucrează. În faza de anodizare, obţinindu-se o
mare varietate de culori şi nuanţe prin varlerea
substanţei colorante. a concentraţiei acesteia
odată. cu tensiunea de lucru şi timpul de menţi
nere.
De exemplu. prin procedeul Kalcolor se pot
obţine 13 culori cu O mare rezistenţă la lumină
folosind un electrolit format dintr-o solUţie de
5-50010 acid sulfosalicilic cu mici adaosuri de
sulfaţi. Temperatura băii este de 13-300C ~i se
lucreazl la o tensiune de 2~70 V cu o intensitate de 2-10 amperi pe dm2-.

Pentru a realiza o atmosferă intimă
există de multe ori tendinţa de a folosi
ca surse de lumini lămpi şi aplice. renunţînd la plafon lera convenţională prezentată sub forma unei «Iustre».
Constructorul locuinţei însă a prevă
zut locul de lampă cu racord la reţeaua
electrică şi cu un cirlig nu prea plăcut ca
aspect. ConstrUCţia de mai sus permite
escamotarea acestora Într-un mod deosebit de simplu. Se alege un pahar sau
un vas de masă plastică cu o formă şi o

sau inchiderea porllor se face prin menţinerei
pieselor in apli fiartă la 9G-9S"C timp de 2G30 de minute, de reguli egal cu timpul de anodizare.
Cu aceastl ultimă operaţie se termini procesul de anodizare sau eloxare cu ajutorul căruia
se obţine pe suprafaţa pieselor de aluminiu un
strat de oxld rezistent la medii corozive şi cu
frumoase efecte de ordin estetic. Prin diferite
tehnici mai mult sau mai puţin complicate se pot
obţine pe aceeaşi piesă mai multe culori, ajun~
gindu-se chiar la realizarea unor adevărate opere
de artl.
Se poate ' Impregna stratul poros cu solUţii
fotografi ce obţinindu-se plăci pe care se reproduc cu uşurinţă. porţr.ete. peisaJe şi care prin
fixare. În urma colmatlrii sub stratul de o)(id
dau efecte de profunzime deosebit de interesante.
Prin imersionarea piesei in substanţe unguente
se pot obţine suprafeţe autolubrifiante (În acest
caz nu se face colmatarea). care pot avea o largă
utilizare la organele de maşini supuse uzurii prin
frecare şi la care se pot utiliza aliaje de aluminiu,
Despre aceste procedee vom vorbi in alt nu mir
al revistei.
In final amintim d este posibilă realizarea straturilor de oxld poros şi in cazul in care se lucrează
cu curent alternativ de 18 V şl1.SA/dml insă numai pentru straturi foarte subţiri 2-5 JJ in scopuri
e)(clusiv decorative. In ace.st caz, pjesele se impart
in mod egal intre cei doi electrozl (electrodul de
plumb nu mal este nece~ar). fiecare fiind in mod
alternativ catod şi anod şi astfel timpul de menţinere se dublează.. Stratul de oxid va fi uşor
colorat in galben deschis datoritl Impurificării
lui cu sulfaţl in faza catodică.

SE POATE
RENUNŢA LA

LUSTRA

DIN PLAFON?
culoare ce se armonizează cu restul Înciperii. Se decupează în fundul acestuia
un orificiu circular. Acest orificiu se
astupi cu un capac ce posedi o ureche
pe partea superioară. Dacă se «asortează». se poate folosi chiar un nasture metalic mai mare. Prinderea se face conform figurii. cu ajutorul unei fîşii elastice
din caucIuc.
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VRETI
. SĂ VĂ MODERNIZATI
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INTERIORUL
vĂ SUGERĂM 3 MODELE

DE BIBLIOTECI SIMPLE
Oferim cititorilor
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Toate cele trei variante se bazează
pe un sistem comun: scheletul bibliotecii este realizat din teavă metalică ,
prevăzută cu găuri pentru introducerea elementelor de fixare (a şuruburi
lor), de care vor fi prinse apoi diferitele
elemente (coliere, brăţări etc.) pentru
susţinerea poliţelor sau a micilor duIăpioare inchise.
Vă vom prezenta materialele, indicaţiile de execuţie şi montaj pentru una
dintre variante (A), in timp ce pentru
celelalte două (B şi C) variante pre~
zen tind practic asemănări importante
cu prima, vă vom oferi (ca exerciţiu
de ingeniozitate tehnică) numai detaliile de execuţie.
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UTILIZAREA
SPAŢIULUI
UŞII

DE DEASUPRA

In apartamentele moderne există
necesitatea de a utiliza la
maximum suprafeţele disponibile. Nu
totdeauna se intlmplă acelaşi lucru şi
cu spatiile (volumele) disponibile ...
pe verticală .
Astfel , de cele mai multe ori, spaţiul
de deasupra uşilor rămine nefolosit.
in mod obişnuit, inălţimea unei uşi
este de 2 m, iar pină la tavan mai există
i ncă 00 cm.
Realizind raftul din figură, putem
dispune de un loc nu prea mare, dar
deosebit de util, indiferent de faptul
că se află lntr-o bucătărie, intr-un antreu sau Într-o cameră.
Construcţia propriu-zisă se poate
realiza uşo r
In funcţie de ceea ce dorim să depozităm , vom alege grosimea materialului pentru raft (Astfel putem utiliza
PFl cu grosime de 8 pină la 15 mm)
Adincimea raftului se va armoniza
cu restul incăperii, 1n orice caz ea va
fi de minimum 300 mm şi de o dimensiune egală cu maximum spaţiul ocupat de uşa la deschiderea acesteia.
tendinţa şi

t \

stelajul

va-

20,5 cm);
- 4 şuruburi de ~ 10 mm şi 60 ...
70 mm lungime, cu şaibă şi piulite
(de preferinţă cu capul cilindric) ş i
4 şaibe din tablă de fier groasă de
4 mm cu ~4 cm.
- 4 tevi de distanţare din material
lemnos sau mase plastice de 1,5 cm
lungime, al căror diametru interior
este necesar să fie puţin mai mare
decit diametru! şurubului de reglare,
iar diametrul exterior mai mic decit
diametru! interior al tevii (coloanei) de
susţinere a scheletului.

~

'"

pentru

- 2 ţevi de ?J 21 mm, cu 4 cm mai
scurte decit î nălţimea incăperii (in
desen camera are inălţimea. de 2,53 m);
- 8 bare din fier negru. rotund, sau
din aluminiu de ~ 6-;-7 mm (lungime

'"

1-*,'"'

I ~~
~

citeva noi su-

ingenioase.

+t-'--

•...

noştri

gestii pentru a-şi moderniza locuinta cu
ajutorul unor «piese» simplu de realizat, dar totodată practice, conforlabile,
ieftine. Vă propunem astfel - pe linia
innoir;; treptate a mobilierului dv. confectionarea - rn trei variante - a
unor biblioteci <weschise», deoseb;t de

5d

Sa

Lăţimea va fi, de asemenea, adaptată
de la perete pină la canatul uşii sau il
va depăşi pe acesta pentru realizarea
simetriei.
Prinderea in perete se face, după
posibilităţi, cu coltare metalice sau
prin incastrare.
După montare, raftul se va vopsi ,
după dorinţă , cu lac incolor sau cu o
vopsea de ulei i n ton cu restul incă
perii.
In cazul În care optăm pentru cea
de-a doua soluţie, pentru a realiza un
aspect plăcut al suprafeţelor va fi nevoie de o chituire şi o şlefuire atentă
a părţilor vizibile inainte de vopsirea
acestora.

o

Indicaţii

de

execuţie:

La şuruburile de ~ 10 mm se sudează o şaibă de ~ 4 cm (fig. 1); aceste
şuruburi - vezi fig . 1 - servesc la
fixarea (şi reglarea) ţevilor verticale.
Orificiile pentru introducerea barelor transversale se găuresc numai
inspre partea interioară a ţevii suport
(fig. 2) , cu un burghiu avind un dia~
metru cu 0,5 mm mai mare decit dia~
metrul barei. In mod special , numai
orificiile al doilea şi al şaselea de jos
se găuresc de ambele părţi ale ţevii ,
orificiile din cealaltă parte urmi nd să
servească pentru şuruburile de sigurantă . Pentru aceasta, În două bare
lungi de 20,5 crn, se execută din ambele părţi oriticii de 95 2,5 mm (fig . 2 b),
adinci de ce! puţin 15 mm. Se execută
apoi fileturile corespunzind şuruburi
lor de siguranţă.
Montaj:
Asamblarea intregului sistem se realizează relativ simplu , introducindu-se
barele intr-una din ţevi - cealaltă ţea
vă fixindu~se apoi , corespunzător, la
capătul liber al barelor. Este neapărat
necesară asigurarea barei a doua şi a
şasea , de ambele părţi, prin şuruburi
de siguranţă (fig. 3). Odată aşezate
barele, tevile verticale de susţinere se
f ix ează in tavan şi podea prin intermediul şuruburilor de fixare-reglaj
(fig. 4) .
Poliţele şi dulăpioarele se montează
cu ajutorul unor brăţări (coliere) exe·
cutate din tablă de fier de 2 mm grosime (fig. 5 a), care se fixează de
poliţe şi dulapuri (5 b şi 5 c) prin
holzşuruburi 5 d.

I

EXTE 10

L

ŞI CÎTEVA SISTEME DE PRINDERE

A GLASTRELOR DE FLORI
Odată cu venirea primlveril, scoate-.
rea plantelor din locuinte - cind nu
dispunem de o teras! sau un balcon
cu destul spatiu, unde sa le putem
8S8Z8 dupA Dlac - ridică deseori o
~erie de probleme.
De cele mai multe ori 51n1 folosite in
acest scop pervazurile exterioare ale
ferestrelor, sistem care nu intotdeauna prezintA suficieQt6 sigurantă, mai
ales pentru ... trecatorii de pe stradA.
De aceea, in desenele de mai jos,
v6 indiclm cfteva sisteme de prindare el ghivecelor de pervazul ferestrei
sau, şi mai bine - d8că dispuneti şi
de puţln timp liber -, citeva variante

SCRUMIERA
PENTRU

FO OLIU
,

Ce placut este pentru un fumător să
savureze o tloarl bunA cufundat Intr-un
fotoliu comodl DIU tot farmecul se pierde cind, pentru a scutura scrumul.
trebuIe sa se IntindA plni la scrumiera
de pe masA.
In rIndurile care urmeazA vA vom sugera cIteva solutii pentru construirea
unei scrumlere comode pentru fotoliu.

a. Scrumlera echilibratA
Scrumiera astfel montatA ae va man
In echilibqJ pe bratul fotoliului da·
toritA greutAti! sAculetelor cu atlce, carE
se aflA sub centrul de greutate al Intregii construcţiI.
Dacă echilibrul nu este stabil, chinga
3 se poate rigidiza cu o fI,le de tablă pe
dedesubt.
ţine

o

VEiOZĂ
ORIGINALĂ

D'intr-un banai glob de lampA din
aticli «matA» (ca cel din bale sau din
bucAtArie) vA puteti confectiona cu multi u,urlntA o velozA de o formA cu totul
IneditA. moderna, platrlndu-,I totodată
caracterul Intim pe ţare trebuie sI-1 albi
obiectele de acest fel.
Desigur, In afari de solutia propusA
de noi se pot gbl multe alt~ variante,
ca, de pildA: aceea,1 constructie, .foloslnd drept glob un ... glob (geografic) In
care au fost Dractlcate tAieturi sugestive
etc. Sau . construind doi suporti identici.
avInd cota h -O. ace,tla se pot suprapune, ImbrAcInd complet sfera.Un afara
unor mici sectoare care strAbal paraleliplpedul).
DacA. de exemplu, găsiti un «glob»
din sticlA matA ... cubic (de la o lampA
veche). ti puteti combina, avInd acela,1
succes, cu un suport cllindrlc pe care
11 strAbat doar colturile cubului. Sint,
deslour. un numAr Imens de variante. E

executate din lemn sau tabll pentru
aşezarea sigurI şi estetica a ghivecelor. Prin vopslrM construcţiei de susţinere in culori adecvate cu exteriorul
casei (şi cu ghivecele de flori) se realizeazA un efect decorativ deosebit.
AlAturat vă mai Indicăm un mod
deosebit de simplu de prindere a unor
glastre de flori (nu prea grele) de burlane, ţevi sau de conductele care de
atHsa ori urTtesc curti~ interioare (de
luminA etc.) ale clAdirilor de locuit,
dacA nu chiar exteriorul.
RAmfne sa vA alegeţi sistemul po-Irivit şi vA dorim succes ... in executie.
Ing. ViorJca ILSU

b. Scrumie,a cu cle,te
Piesele 1 ,1 2 realizate din tablă inOli·
dablll groasa de 1 mm se cupleazA prin
balamaua cu arc 3, Intocmai ca un cIrlig
de rufe; pe piesa 1 se monteaza scrumiera . Dimensiunile pieselor 1 ,1 2 se
aleg In functie de dimensiunile bratului de fotoliu ,1 de scrumierA.
DacA fotoliul are brate din lemn lustruit, piesele 1 ,1 2 se vor ImbrAca In
postav pentru a nu zplrla mobila.
c. Scrumlera cu plclo,
Piciorul scrumlerel se confectioneazA dintr-un baston de bambus (sau
imitatie), ca ln figuri. La bazA se monteazA un con din tablA (de exemplu, din
cupru, eventual tablA «bAtutb), care
se umple cu alice de plumb pentru a
asigura stabilitatea con,trucUel.
Aproape de capAtul superior se monteazA un mic disc (dintr-o mobilA furnlrultA veche, din tablA sau din sticiA),
Iar la vIrf se fixeazA scrumlera, pe un
suport d in acela,1 material cu al con ului
de bazA.

necesar numai un pk: de Imaginatie; poate ,1 rAbdare. Dar sA trecem la Indlcarea
«tehnologieI de fabricatie».
Materialele folosite vor fi cele .. vute
la IndemInA:
- despre glob am vorbit mai aus;
- pentru suport vom folosi placaj
3 · . 5 mm, mucava sau cMar tablA de
cupru sau aluminiu (2 mm).
Suportul se confectioneazA Inceplnd
cu decuparea a 4 pereti, ca cel din figurI, $i a unul fund pAtrat cu latura A .
DupA cum se observI. cotele sfnt
marcale prirflitere, nu prin valori nume-rice, deoarece ele slnt dependente de
dlametrul globului" conform tabelului
urmAtor (1n care R este raza globulUi
folOSit).

Scrumiera a: 1 - bratul fotoliului;
2 - scrumler' proprIu-zisA; 3 - chingA
latl, ornamMlatA (pklatl sau brodatA),
ori curea de piele IatA, cu tlnt.; 4 - sJculete din aceIaşi material umplute cu
alice de plumb; 5 - franJurI.

M'rlme.

"

Dacă doriţi sa obtineti alte proporti~
puteti modifica rapoartele Intre cote) dar
este absolut necesar un calcdl geometric.
Pentru asamblarea celor cinci piese
ale suportului se vor folosi coltare din
lemn ,i tinte de tlmplirie ea In figurA.
Pentru a obtine un aspect cH mai pllcut
e necesar să se chltulascA 1mblnArile ,i
apoi să se vopseascA cu duco (vopsea
de biCicletA) In ro,u sau b culoare care
se armonlzeazA cu restul mobilei.
Globul se monteazl simplu In spatiul destinat. Acum ne-a rAmas doar
Instalatia electricA, dar pentru aceasta
să IhAm clmp liber de actiune Imaginatiei dv.

Formul. de calcul

1,7 )( R

H

h+Ţ+d

h

,ea

,

.

d

dupA

"

R

1

.. mm

R

dorinţA

Ing. Mihai LAURIC

REPARAT" ACASA
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, Ferestrele şi uşile balcoanelor- sursa
a tot felul de mici necazuri casnice soliciti (şi IngAduie) o serie de mici
lucrAri de reparalte ,1 Intretin4;tre la
IndemIna unor constructorl amatori.
a) Ferestrele nu .e Inchid uşor pen.
tru ci cercevelele $i uneori tocul «se
umfli» din eauza umezelii care a pAtruns In lemnul neprotejat prin vopsi ..
re. IndepArtarea diferentei de grosime
prin rindelulre sau cu delta nu este
recomtlndabilA pentru că dupa reuscare, In timp, lemnul se va strInge ,1
fereastra va prezenta goluri. spatiu de
circulatie suficient pentru curenti de
aer; solutia reali consti In uscarea cer·
cevelelor.
Pentru aceasta le vom depozite lntr-o
cam erI bine IndlzitA cea. ~10 zile.
dupA care le vom chltul ,1 vopsi cu mare
grijA.

e

Conditia esentIalA lnsA pentru evitarea deformAril cercevelelor prin umflare
este feri rea de umezealA printr-o vopsire corectA.
b) Fer ••trele nu se inchid uşor pentru ci cerce vei ele ..e lasi. (adicA
din dreptunghiulare cum erau se apropie de forma unor paratelograme) ,1
nu se mai pisuiesc In toc. 1n acest eaz,
remedierea este mai u,or de fAcut, bineInteles tot nu prin .juatare cu rindeaua
sau dalta, ci prin readucerea cerceveiel
la forma el initialA dreptunghiularA. Daci opera{1a de Indreptare nu se poate
face cu geamul montat, vom fi nevoiti
sA scoatem sticla, lndepArtlnd cu atentie
chitul ,i cuisoarele.

A.h. E. VERNESCU
(CONTINUARE t ... PAG. 14)

PENTRU ÎNCEPĂTORI:

1. EXPUNEREA HÎRTIEI FaTO

2. LUMINA INACTINICĂ
3. INELE INTERMEDIARE
PENTRU
APARATUL

1

EXPUNEREA
HÎRTIEI
FOTO

Una dintre problemele principale
pe care trebuie s-o rezolve fotoema-

torul in laboretor este determinarea
expunerii la aparatul de mArit. Aceasta
operaţie presupune un ochi format,
adicA in stare si aprecieze ezmtilatea
medie de lumină pentru asigurarea
uneI expuneri corecte li hTrtiei fOlo-

grafice

şi

sA aprecieze contrastele ne-

glltlvului pentru ca, in funcţie de rezu ltatul dorit, să se aleagA hirtia fotografleA cu factorul de contrast necesar.

De obicei, se lucreazA cu douA, cel
mult trei sorturl de hirtie (contrast,
normal, moale) şi cu ajutorul unor
probe aşezate in părţile prmcipale ale
imaginii. Deoarece utllizarea probelor

duce la un consum mare de timp,
vi prezentAm construcţia unui exponometru de laborator şi, 1n legătură cu
e', o metoda practici de modificare
a factorului de contrast al hlrtiei, care
asigura obţinerea unor rezultate deosebit de precise.
Constructia exponometrului, deosa-

bit de simplA, se bazeazA pe comparatia vizuala a luminii em isă de douA suprafete, care permite aprecierea cantităţii de luminA cu o precizie de 15%.
Din figura alAturată rezultă clar principiul de functionare şi construcţia
exponometrulul. Amanuntele constructive le lAsAm la alegerea fotoamatoru lui, avind in vedere cA sint simple
şi nu prezintl surprize.
Aparatul poate fi confecţionat din
carton, plastic, tablA subtire sau orice
alt material care se prelucreazA uşor
ş i se poate vopsi in negru.
Probleme mai dificile ~une confectionarea pantel optice. In principiu,
ar trebui obtInutA o d i ferenţa intre
douA trepte de densitate succesive
de 200{, (adică 0,1 un i taţi logaritmice) .
Prin expunerea in trepte a unei pelicuie foto se poate obţine o suficientă
precizie pe porţiunea liniarl a curbei
de Innegrlre.
In orice caz insi, dupA ce intregul
aparat ... a fi construit, se ...a etalona.
pentru c6 la expunerea hirtieI efectele
de nelinlaritate (Ia expuneri lung i) nu

Tradiţional , fotoamatorul utilizeaza in camera de
copiat o sursA de luminA inactmicA de culoare

DupA ce ne-am aSigurat ca cerce... eaua func1lo!leazl corect, vom monta
la colţuri «coltarelt metalice, care se
gAsesc In comen. De preferinţi, montarea coltarelor ar trebui sa se faca cu
,uruburi mici, care se Introduc In gAurele pregAtlte dinainte cu un ...lrf ascuţit. Pentru ca ,uruburlle s6 Intre u,or,
muiaţi-le In putin ulei sau "pun.
Dupl ce verificati pbulrea cercI 'Ieiel,
montatl din nou sticla. ehltultl ,1 vopsltl
toata cerceveaua.
e) '.re.tr,.e nu •• Inchid u,or pentru cI. de,1 nu .-au umflat ,1 nu s-au
deformat. ... Drodu. un defect
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Un exemplu este folositor:
S6 presupunem cA avem un sort de
hirtie care reactioneazA la lumina minimA de 32 lux·s şi atinge densitatea
maximA la 3200 lux.s, a... ind factorul
de contrast 1 (deci densitatea maximă
este 2) . Latitud inea de expunere este

roşie şi preferă developarea cronometrati a filmelof
intr-o doza care se fncarcA la Intuneric complet
Deci fotoamatorul se mulţumeşte cu un dispozitiv format dintr-un pahar din plastic roşu care acoperă un bec de putere mică , e... entual
subvoltat,
şi care, deşi produce erori de apreciere a contrastelOr pe pozitiv şi nu este folositor pentru developarea filmelor pancromatice, totuşi se poate improviza in orice conditii şi este ieftin.

balama_ ..
Daca una dintre balamale cedeazil,
axul de rotire al cercevelelor nu mal este
vertical şi nu le mal pbule,te corect
In toc. De asemenea, daca rondelele de
la balamale s-au uzat, cerceveaua are
tendinte sa coboare mai Jos dec" golul
din toc şi nu te mal Inchide corect.
In ambele cazuri vom TndepArta defectiunea ,1 vom picura ulei la balama.
d) Frecvente Iint ,1 defeejlunlle care se Ivesc datoritA alat.mulul d.
Inchid.,•. In aceste cazuri se slAbesc
,uruburile In care sInt prinse foralberele
sau .. Ind oale limba rnetallcl care
pAtrunde In plAcuta de pe toc.
e) Pot exista SituatII In care fereltrele
continuA si. nu se InchidA bine, In ciuda
tuturor mlsurllor de tntretlner.
reparaţii. In majoritatea lor, aceste defectiuni se datoresc unei executII nelngrijlte sau unor reparatii anterioare de
proastA calitate.

in acest caz 2 unitAti logaritmice (100
de ori).
DacA o preexpunem cu 24 lux, s,
atunci hirtia va reactiona la 8 lux · s
şi va atinge densitatea maximă la
3176 lux· s.
Practic, inter ... alul de expuneri a
crescut la 2,6 unitAti logaritmice (400
de ori), iar contrastul a scăzut la 0.74.
Prin dozarea timpului de preexpunere se pot obtine astfel 3-4 trepte intermediare intre sorturile contrast şi
normal.
Bineintelesl se va evita preexpunerea peste limita de sensibilitate fiindcă
apare voalul care fac8 sA disparA amAnuntele din partea luminoasA a pozitivului şi reduce strAlucirea maximă.
Concret, In laborator se stabileşte
cere este contrastul ndgativului şi
se preexpune hirtl8 estfel incit sA se
obtinA un inter ... al de expunert sufi·
cient.
Metoda descrisă este destul de laborioasa. iar fArl ajutorul exponometrului ar necesita probe repetate.

LI/mina i1/JiIll'/tu/ui
de m,!rlt

pana

opticA in care cimpul Inferior este egal
sau aproxlmati ... Ia fel de luminos ca
şI clmpul superior. Pentru că uneori
nu se poate aprecia egalitatea luminArilor, se determinl indicele zonei cuprinse Intre zone cu diferente de luminozitate de sens in...ers. De exemplu:
daca lumina care vine de la aparatul
de mlrit este egalA cu lumina care
... ine de la bec,atunci In zona 3 cimpul
inferior este mai luminos decit cel superior şi in zona 4 ... iceversa.
A ...antajul sistemului propus este
ca mAsoara aceeaşi gamA de IntensitAti luminoase cu o gamA de densităti
ale panei optice mai restrinse decit
sistemul cu o singurI suprafaţA de

LUMINA

(URMARE DIN P'AG. Il)

Aparatul nu necesită stabilizarea
tensiunii de alimentare, deoarece la
Inceputul fiecArei şedinţe de lucru.
in funcţie de tensiunea bateriei, re... elatorul utilizat şi sortul de hirtie intrebu i nţat, se va determina indicele
ma"( im care corespunde denSitatii maxime a hirtiei şi indicele minim care
corespunde zonei de insensibilitate a
hirtiei.
Se ...a avea In vedere ca aceasta determ inare să se facI exploatTnd complet capaCitatea de revelare a revelatorului, deci probele vor ramine in
baie pinA cInd densitatea şi contrastu l
nu mai cresc
Pana opticl ...a avea 6 trepte de densitats, care permit mlsurarea luminii
in gama 1 :16. adică patru trepte de
dlafragmA
Metoda preexpuneril constA in scă
derea factorului de contrast al hirtiei
şi creşterea intervalului de expuneri
prin preexpunerea la luminI omogenA
sub limita de sensibilitate.

Modul de citire este comod. S~ de-

INACTINICĂ

REPARATII
•

referinţA.

pot fi negliJate.
termin! indicele zonei de pe

FOTOZENIT

Ea are insă marele a... antaJ cA permite
«reglajul. precIs al cheii fotografiel
(tonalitatea generalA) şi dozarea precisă a zonelor care cad in portiunile
de neliniaritate ale curbei de înnegrire
LumlOa de preexpun,re poate fi
lumina unui filtru ORWO 113 1.

Pe mAsurA ce calitatea fotografiilor tinde sA creasci, de ... ine absolut necesar!i sursA de luminA Inactinică.,care are o emisie mai apropiati de sensibilitatea
normală a ochiului (galben sau galben-verde) sau
care permita controlul developlrii fitmelor (... erde).
cutie de luminA devine indispensabilI.
Confectionarea ei este destul de simplA. iar condiţiile pe oare trebuie s6 le indeplineasca sint etan~eitatea luminoasă, o bună ... entilaţie, greutatea

°

a

In aceastl situatie vom recurge la
etan,Ari cu bandA autoadezlvA din burete
din poliuretan. (Acest produs se gaseste
curent In coman.) Banda se aplica de
preferintA pe toc prin Ilmpla aplsare pe
falturile care au fost In prealabil
curAţate de murdArie sau asperitAti de
vopsea. Banda se apUci pe falturl astIei ca la Inchiderea cercevelei sa fie
:omprlmate direct. De aceea, le va
aplica pe trei laturi pe faltul din fat~; pe
faltul pe care se gAsesc balama lele se
va aplica pe faltul /ateral.
f) Necazuri mari ne provoaca frecvent
apa de ploaie care pAtrunde Intre geamuri ti de acolo citeodata trece peste
pragul toculul ,1 pAtrunde In casA,
prellnglndu-se pe perete, prOVOcind pAtarea lugr.... '111 ,1 uneort chiar umelirea
zldlrlel.
Acest neajuns, frecvent la ferestrele
cu deschidere spre Interior, se datoreşte lipsei de etanşeitate Intre toc ,i

cerceveiele laterale, astfel ca apa de
ploaie care bate lateral de pe Intreaga
fereastrl pltrunde cu presiune Intre
cercevelele exterioare ,1 cele interioare
In cazul geamurilor duble ,1, ceea ce e
şi mai grav, direct 1n camere In cazul
t1mplArlei cuplate.
DacA operatiile de etan .. r. cu burete
sau altei. nu reuşesc. este necesar si
ne asigurAm ca apa care intrA Intre
geamuri sa iasă mal curind spre exterior decft sa debordez. In camerA, trecind pragul toculul. Pent", aceasta va
trebui si verificAm ca onflciul de scurgere practicat In toc si fie destupat, ,1
cu un diametru destui d. larg pentru ca
apa sa se scurgA In af.rl.
Atenţiei Daci f.reastra nu are acest
orificiu trebuie sI-1 facem cu o coalbA
cu cric ,1 sI-1 prelungim cu o teavA peste ,orţul de tab II, altfel apa curge Intre
fereastrA şi şorţ In zid ,1 umeze,te paretele.
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Din comert se pot procura
aparate reflex, cu vizare direct
prin obiectiv, de fabricaţie sovietică -

INELE
INTERMEDIARE
PENTRU
APARATUL
FOTO

«lenit E»- in varianta

«Export». Aceste aparate pot
fotografia pină la distanţă minimă de 0,5 m (In cazul obiectivului «Helios» 44) şi pina la
0,65 m (in cazul obiectivului
cdndustar» SO).
Sub aceste distanţe este necesarA folosirea !nelelor intermedi"e, care măre.c «tirajul.
obiectivului. Deoarece ~ceste
Inele nu se pot procura In prezent d in comer-ţ, Iar Inelele obişnuite de fabricaţie sovietica nu
pot fi utilizate (din cauza file-

tulul de imblnara M39x1), se
dau mai jos cotele necesare
pentru execuţia acestora prin

strunjire.
Ca material vom folosi alu'TIlniul sau, dacA dispunem de
dimensiunea necesar!, o masa
plestlca, opecl. de culoare neagrA.
Setul normal de inele este efe
4 bucAţi cu lungimi de 5, 8, 16
şi 26 mm; evident, pentru distanţe mai mici se pot folosi mai
multe, insa In acest caz poate
apArea ca necasarA inversarea
obiectivului.
DupA executarea Inele lor la
strung, acestea se vopsesc in
culoare neagr! matA.
Inelele prezentate aici pot fi
folosite la toata aparatele reflex cu filetul monturii obiectivului M 42 x 1 (de exemplu,
IPractlka»).
RANOAllAAT
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ORGANIZARE

(URMARE DIN PAG. J)

lectrlc lJIOlld vor fi verificate cu alu.
torul unui ohmetru. DacA jumAtatea
unul condensator dublu de acest
fel e defectA. condensatorul se Vll
păstra, fiind folosibll In alte montaje
decit cel super, pentru car. e construit.
Rulstenţele vor fi trlate, a,a cum
s-a arltat la condensatoare. In cazul rezlstentelor Intrerupte, corpul
lor poate fi folosit pentru InfA,urarea
unor boblne de şoc sau a unor rezistente boblnate.
Poten1iometrele de construc11e
mai veche vor fi decapsulate, 16rA
nici un fei de amInare, dupl care
portlunea rezi,tivA cH ,1 porţiunile
elastice de contact se vor pensuia
cu neofallnA, din abundentA, se vor
unge uul ,i eventual pArtile mecanice ala IntrerupAtoruiuL DupA reC8psulare, potentlometrul se va mAsura ,i valoarea lui se va nota pe
corpul lui.
Soclurile pentru tuburi electronice se vor spAla cu benzinA, neofalinA, Iar dupA uscare, cu ajutorul
unul ciocan de lipit. se IndepArteazA
excesul de cositor. Se verificA arculrea contactelor.
Comutatoarele ,1 clavl.turile
se curAţA cu benzinA ,1 le arcuiesc
contactele, dacA e cazul. ClavlaturIIe realizate din plastic vor fi curAtate cu un detergent. Comutatoarele
care au contacte plasate «dupl fantezia constructorului» pot fi rearaniate prin mutarea contactelor In pozitii necesare, operatie u,or de
efectuat cu ajutorul unei pensete
sau al unul cle,tI,or.
Butoanele. carcasele de boblne
din plast iC ,1 alte piese mlrunte din
plastic se vor curlta cu·detergent.
Un aspect curat, de plelA nouA, dA
totdeauna pofta de lucru. de care
depind tn mare mburA reuşita "
satisfactia executArii unul obiect
facut Ica de fabricA».

ÎNTREBĂRI
1) Executati un portret Aţi ales poziţia
«trei sferturi.. Care este zona subiectulUi
pe ellre faceti punerea la Dunct? (6 puncte)
2) Daca cunoaşteţi raspunsul la prima 1ntrebare, ştiţi cind se face exceptie de la
aceasta regulA? (3 puncte)
3) Aparatul reflex monoobiectlv este considerat cel mai perfecţionat tip de aparat
foto. Care slnt dezavantajele sale 1n comparaţie cu alte tipuri? (4 puncte)
4) rn cazul r" care vreti sa executaţi instantanee pe stradA, care sInt elementele pe
care le adoptati pentru ca aparatul dumneavoastra s6 fie totdeauna pregătit? (8 puncte)
5) Ce influenţă are asupra f ilmului prelungirea excesivA a timpului de fixare? (5 puncte)
6) Reclamele luminqase şi becurile felinarelor noaptea se fotograf iazA cu film color
pentru luminA artificialA sau pentru luminA
naturalA? (5 puncte)
7) Care sInt caracteristicile chimice ale
revelatorllor pentru granulaţie fină? (3 puncte)
8) Subexpunerea filmului diapOZitiv-color
favorizeazA culorile calde sau culorile reci?
(5 puncte)
9) Ce este o pană optică? (3 puncte)

10) Ce este un dioptru? (2 puncle).

mică şi

o comodA acţiona re.
Caseta se confectioneazA din tabla cit mal subţire
(cel mult 0,5 mm~din oţel sau aluminiu prin tAierea
la dimensiunile şi Indoirea dupA liniile punctate din
figura 1. Indoirea se va face in tre douA corniere de oţ.1
prinse fntre fAlcile menghinei prin baterea uşoarA cu
a/utorul unui ciocan de lemn.
In cazul In care materialul din care se confectioneazA cutia este din oţel, montarea se va face prin
IIpire cu ajutorul letconului electric. In cazul in care
utilizăm aluminiul, asamblarea se face prin nituri
de cupru seu de aluminiu , obţinute dintr-un conductor cu secţiunea de 1 mm.
Din lemn sau dm carton gros şi rezistent se confectioneazA rama din figura 2 in care se introduce
sticla de filtru (6 x 9 cm), asigurlndu-se un joc de
5 mm. In solutia pe care o recomandAm fiecare sticlA
de filtru rAmTne fixatA pentru totdeauna In remA,
deci este necesarA pentru fiecare filtru o asemenea
ramA . Soluţia recomandatA este mai incomodA, dar
asigurA filtrul Impotriva zglrieturilor sau a spargerilor
pe muchii.
Rema Introdusa tn glislerele casetei trebuie
asigure etanşeltatea luminoasA. şi Izolarea termica
a filtrulul.
Desigur vor mai fi necesare c1teva mici operaţii
de ajustare care depind de rAbdarea constructo-

Tuburile electronic. vor fi ve·
rUlcate In mod Obligatoriu la un
catometru. Tot ce e mai consumat
cU SOO/o uzurA ,i peste acea sti clfr.
se va sparge, fArA nici un fel de regrel Se vor pAstra culoturlie pentru
efectuarea de conectoare diverse.
Se vor pune etichete pe tuburi, Indlclndu-se gradul de uzurA, starea
viduluI. Tuburile duble care au o
JumAtate epuizatA ,10 JumAtate bunA
mal pot fi folosite pentru diverse
experimente.
Tranzistoarele vor fi verificate pe
un tranzlstormetru ,1 se vor nota cu
ajutorul unul toc cu penitA topograflcl. cu solutie lIrglntle de bronz de
aluminiu sau vopsea albi (In cazul
tranzistoarelor cu capsulA de culoa
re neagrl) sau vopsea coloratA. Se
va nota factorul de amplificare, curentul Initial de colector In ordinea
mlrlmli cu o steluţA pentru valorile
cele mal mici ,1 cu alte figuri simple
geometrice In ordinea cre,teril valorii. Tranzistoarele detecte pot fi
utilizate eventual ca diode de redresare In limita caracteristicilor respective, putfndu-se face economie
la construirea unui redresor de mici
sau mare putere.
Dlod.l. vor fi verificate la ohmetru. Tot ce nu corespunde se aruncA.
Transformatoarel. de orice tip
se Identifica, se mAsoara fi, In caz
cA InfA,urArlle sInt Inlrerupte, se
desfac. Transformatoarele impregnate cu smoalA le IncAlzesc In
prealabil pe un reşou, pentru ca
desfacerea lor sA fie mult u,uratl.
T olele transformatoarelor respective
se suprapun, se fixeaza cu bucAti
de slrml ,i se eticheteazA cu cifra
suprafeţei secţiunII respective. In.
trucn aceste tole tot vor fi folosite
pentru viitoare transformatoare,lntr-un timp liber ulterior - la urgenta
a doua. cum se mallpune -Ii se va
confectiona cite o carcasA gata pen-

rului.
rn cutie se introduce un bec lumtnare de 15 waţi.
SUDortul cutiei se confectioneaza 1n funcţie de

..

tru bobina re.
DupA trlerea ,1 recondltlonarea
unor piese, urmeaza lortarea lor ,1
aranjarea Intr-un fel care sA permiti
reperarea lor cu un minim de efort
,i pierdere de timp.
Pentru aceasta vom confectiona
niete bucAti de carton de 7 x 10 cm
cu grosimea de 0,5-1 mm. Pe aceste
bucl11 de carton. pregAtite ca In
figuri, vom fixa piesele, notind Citeţ
valoarea lor. Aco lo unde sint mal
multe piese de format mic-de exemplu, condensatoare sau rezistente
mlnlaturl-, ele pot fi fixate la un loc,
In grup sau snop. Pe aceste bucAti
de carton, care devin fj,e de clasare,
se pot fixa nu numai rezistenţe ,i
condensatoare, dar şi tranzistoare,
,uruburl, boblne, beculele, lemiconductoare. Dintr-o singuri privire,
le avem pe toate sub ochi; dintr-un
singur gest, le avem In mIni, gata
pentru montare, tira să pierdem
timp pentru cAutarea lor.
O alta matodl, poate la fel de buni,
constA In folosirea unor punguli'.
din polietilenă groasA de 0,2-0,5 mm
cusutA la maJln. cu dimensiunea de
10 x 15 cm. In aceste punguliţe pot
Intra o mul'ime de piese de acela,1
tip sau de aceea,1 ordine de mArime
li valorii.
Sirma de conexiuni de orice tip,
Indiferent de lungime, se va tine
Intr-o cutie de carton de dimensiuni
ceva mai mari. Se vor face colaci de
slrm! de aceea,i culoare, pantru
reperarea lor mal u_oarA.
Pentru a evita lovirea tuburilor
electronice, o cutie de carton cu
desplrtiturl ca In figurA permite o
depozitare suficient de bunA, O
eventualA InfAturare cu foi1ă sau
hIrtie creponatl - pe care se scrie
tipul tubului - dA solu'la IdealA.
Pentru piesele In plus ,1 procurarea
pieselor lipsA necesare se pot face
schimburi cu alti amatori.

felul in care se face iluminarea cu lumină inaetinicA in camera obscură. Tn figufa3 'IA prezentAm cea
mai simplA, dar mai sigurA soluţie de iluminare
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Rg 3 SOLUŢIE OE
ILUMINARE

MACRO

FOTOGRAFIA

CU APARATUL

PENTRU AVANSATI
Prin macrofotograflere se In1elege In general executarea de fotografii la distante mici. sub limita de raglare
a aparatului fotoQraflc .
Astfel, aparatul «Zenit E» poate lucra la distanta
minimA de 0.5 m tn cazul obiectivului tlHelloslt 44 " la
0,65 m In cazul obiectivulu i 4dndustaf. 50. In general,
sub aceastA distantă se utilizeazA inele Intermediare care se livreazA ca accesorII. La distante
foarte mici, la care scara de reproducere a obiectului fotografiat deplu,tel:1 (imaginea mal mare
dec" subiectul), inelele intermediare obl,nu/te nu
mai dau satisfactie. chiar dacă se utilizeazA un numAr
mal mare din acestea
Cauza rezidA In faptul cA obiectivele moderne, as imetrice. nu sInt corectate pe ambele pArti pentru distante foarte micI. IntrucTt utilizarea unul ob iectiv special oentru reproduceri nu este la IndemIna oricui
din cauza greutAtllor legate de pOSibilitAtile de procurare $1 pretul acestuia, 1n cele ce urmeazA se prezintA un
dispozitiv simplu ce permite folosirea oblectlvulul.flormal al aparatului de fotografiat.
Se va utiliza astfel obiectivul Intors cu partea frontailii
cAtre aoaratul de fotografiat. Pentru prlndere se
folose,te flletul Interior destinat In mod normal fi'trelor
inele intermediare Obişnuite, Intr-un numAr
mai mare InsA dectt setul obişnuit (de 4 bucAti).
Din aluminiu se executa Inelul Iladaptor» din figură,
care apoi se vopse,te la interior cu vopsea neagrA matA.
Inelul din figura 1 corespunde obiectivului «Helios» 44,
Iar cel din figura 2 obiectivului «Industar» SO.
ln cazul fotografierii la distante mici trebuie recalculată valoarea efectivă a diafragmei pentru stabilirea
timpului de expunere, lntructt valorile marcate pe
obiectiv sInt calculate In Ipoteza reglArll aparatu lui la
Infinit.
Se observi că prin utilizarea inelului adaptor nu se
mal poate beneficia de dispozitivul de tiraj al obiectivului, reglarea fAclndu-se In trepte cu ajutorul inelelor
Intermediare ,1 prin deplasarea aparatu lui de fotografiat fatA de subiect. La fotografierea pe verticalA, prinzlnd aparatul de fotografiat de consola aparatulUi de
mArit, aceastA deplasare se efectueaza destul de comod
Pentru recalcularea noilor valori ale diafragmei

ZEN T

Cu dispozitivul prezentat mai sus se pot executa,
de exemplu, negative alb-negru după diapOZItive color.
Pentru aceasta se utilizează schema de mai jos
(fia. 4) .
Cu ajutorul acestui dispozitiv se poate corija Incadrarea subiectului sau se pot mAri pe negativ numaI
anumite pArti din diapozitiv.
Expunerea se stabileşte prin tncercărl luînd ca baza
urmatoarele date:

Sensibilitatea filmului negativ 18_22° DIN (pancromallc sau ortopancromatic).
- Puterea sursei luminoase - 250 W, bec mat cu
reflector sau oglindA proprie
- Dlstan1a de iluminare - 25 cm
- OiafragmA - 1:11
- Timpul de expunere - 1/30 seC\mde
- Oeveloparea In revelator ORWO R09, diluţle 1:100.
EVloent. In functie de densitatea dlapozitlvului,
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se utilizeazA urmAtoarea' relaţie: f _ d (mm) , In care
F (mm)
d este dlametrul efectiv al deschiderII diafragmei la
diferite valori ale acesteia Inscrise pe obiectiv. Iar F
este distanţa de la centrul opUc al obiectivului pin" la
planul filmului. In cazul obiectivului «Hei ion 44, d - 34

VaIOfU.
dlafrag",*,or

..

o

8

Olam.lrul

opac/latea ecranului de difuzle etc., cifrele de mai
sus pot suferi modificari importante.
De asemenea, corespunzAtor scopului urmArit vom
folosi un film negativ mal dur (NP 15) sau mal moale
(NP 27).

Ing. VIrgil LAURIC
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al d••c:hld.,..1 utila
d(mm)

In"rl..

d (mm)
• (In cazul oblec+ 8 (mm)
tlvului «Helloslt 44, centrul optiC al obiectivului se
poate considera cu o oarecare aprOximatie in dreptul
şuruburI/ar 1,ngropate In inelul de reglare a distanţelor. )
(Vezi tabelul) .
Se atrage atenţia
cele de mal sus au fost calculate
pentru aparatul «Zenit Elt In varianta «Export», care se
găseşte de vInzare ln comert In R.S. RomAnia. Pentru
modele «Zenit» de altA provenienţa tTebule să ţinem
cont cA: fIIetul de fixare a obiectivului are dimensiunea
M 39x1 şi adlnc/mea corpului aparatului este de 45,2
mm (fn loc de M 42 x 1, ,i respectiv 45,5 mm).
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1) Pe ochiul dinspre aparatul de fotografiat.
2) Cfnd se urmAreşte ca prezenţa persoanei
respective sA fie sugerata in cadru SaU cind
vrem sA omitem anumite amAnunte ale fetei.
3) Intirziere /a declanşare şi dezavantajele
obturatorului cu perdea.
4) Timp de expunere 1/60 secunde şi o dlafragmA suficientA pentru a acoperi o adIncime
de la 3 m pinA la Infinit. Bineinteles, tOate
elementele se coreleaza In tunctle de lumina
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Se poate produce dizolvarea argintului
portiunile expuse.
Film pentru lumină naturală.
O actl.ilale chimicA mal redusA şi prezenţa unor substante care impiedicA creşte
rea rapidA a granulelor de argint (sultit de
sodiu).
8) Culorile calde.
9) O lamA confecţionatl din material transparent li cArei densitate optici variaza de-a
lungul lungimii Sale.
10) Suprafata care separă două medii optice cu indici de refractie deosebiţi.

ÎN NUMĂRUL
VIITOR
AL REVISTEI:
LABORATORUL
FOTO
VĂ
RECOMANDĂ:
OPERATIVITATE
PRACTIC:

ŞI

SPIRIT

• criteriile organlzirii;

• dispunerea corectA a utibjelor necesare developlrii;
• construcţia unui daJap de uscare,

CONSULTAŢIE TEHNICĂ: interscbimbarea substanţelor chlmJce;

CINEfEHNICA DE LA A LA Z:
F"tlmarea la lumina artificialA.

:MEDIER
• JEPANAR
•
REMEDIEREA
DEFECTELOR
DE DEVELOPARE
ŞI EXPUNERE
Indiferent daca cineastul amator işi
prelucreazA filmul in laboratorul propriu sau il dă unul laborator specializat, se i ntimplă adesea ca dupA developare sA constate cA pe anumite porţiuni exista subexpuneri, supraexpuneri, subdevelopărl sau supradevelopArl, cu alte cuvinte Imaginile sint
ori prea dense, ori prea transparente.
Cum instalatiile de copiat nu sint
intotdeauna accesibile amatorulUl, acesta recurge de obicei la procedee
chimice pentru corectarea densităţii
VA prezentăm citeva retete care sint
mai des ulllizate şi care dau rezultate
bune.
Pen tru peliculele dense ŞI cu granu l aţie mare, se intrebuintează bAI de
sIAblre-inAlbire,
Una dintre cele mai clasice şi in aceIaşi timp cele mal energice este solutia Farmec
a) Tlosulfat de sodiu
100 g
Apă pină la
1 litru
b) Ferlcianură de potasiu
10 g
Apă pină la
1 litru
Cele două soluţii se amestecA in
momentul utilizArii. Durata tratArii peliculei nu va depAşl un minut.
Tot dupA Farmer este concepută

bai. OFmO 700:
a) Tlosulfat de sodiu
BromurA de potasiu
ApA pină la

150 g
12 g
1 litru

Fericianură

de potas1U 20 g
pin6 la
1 litru
De asemenea se amesteca numai in
momentul utilizarii, dar durata tratării
b)

Apă

este de 5-10 mmute, in

funcţie

de

densitatea pe care dorim s-o obtinem,
O solutie cu activitate chimică mai
putin energic4 este soluţia ORINDCOLOR 51, care poate fi preparatA de
amator, Într-o variantă simplificatA,
după cum urmează :
Fericianură de potasiu
30 9
8romură de potasiu
15 9
Apă

pinA la

Se mai

1 litru

utilizează următOluea

retetA:
PermanQ8nat de potasiu 0,5 9
Bisulfit de potasiu
0,3 9
Sultat de potasiu
25 9
Apă pină la
1 litru
Se foloseşte şi o formă simplificată
a retetel de mai sus, constituind baia
ORNO 700 cu compoziţia: permanga-

nal de potasiu 2 g;

apă

pinA la 1 litru.

De obicei, după slăbire, pelicula se
coloreazA in brun ; de aceea , după
tratarea in soluţia de slAbne, aceasta
se introduce intr-o soluţie de 25 g de
bisulfit de sodiu la 1 litru de apă ,
Dupa slăbire se fixează filmul in fixator proaspăt şi se spalA indelung,
Pentru peliculele prea transparente
se intrebuinteazA soluţii de i ntArire,
dintre care vă recomandam (fiind accesibilă amatorilor);
20 g
Bicromat de potasiu
Acid clorhidric
10 cmc
ApA pinA la
1 litru
Pelicula astfel tratată se albeşte, se
spalA şi se redevelopeazA. In cazul
filmelor reversibile, redeveloparea se
face intr-o bale identicA cu cele folosite la developa rea a doua.
Se impun douA observatii de care
cineastul amator trebuie sA tinA seama

neapărat:

- mci o prelucrare ulterioară a fil mului nu poate inlOCUI o expunere şi
o developare corecte;
- este preferabilă corectarea pnn
slAbi re, deci se vor accepta mal uşor
supraexpunerile in cazul peliculei negative şi subexpunerile in cazul peliculei reversibile.

.. FONDU"
CHIMIC
Deschiderea sau Inchiderea 1n Intuneric a unei secvenţe, In limbajul
cineastulul «fondu», se realizeazA de
obicei cu ajutorul diafragmei aparatului de filmat sau cu ajutorul unor dispOzitive speCiale
Sint foarte frecvente Situaţiile In
care de abia la montaj apare necesitatea adoptArii acestui procedeu . DacA
se lucrează pe peliculA negativă sau
dacă existA posibilitatea copierii filmului diapozit iv atunci efectul de Inchidere-deschidere in intuneric se reali zează pnn reglarea lumin ii aparat ulUI
de copiat.
Insa majoritatea clneamatoulor nu
copiazA f il mul reverslbll
Pentru aceştia recomandăm urmă
torul procedeu :
Se determinA in primul rind partea
de film pe care se va realiza fondu-ul . in
funcţie de durata lui. Pentru 2-3 secunde, (valoare medie recomandată) la cadenta de 16 imaginVsecundA si pe

film de 8 mm lungimea peliculei este
de 18 cm
Intr-un cilindru de sticlă de 1nAltlmea corespundtoare, in exemplul nostru de 25 cm se toarnă urmatoarea
soluţie:

- fenclanurA de potasIu - 30 g;
- bromură de potasiu - 20 g;
-apA pină la 1 I
Bucata de film care urmează să fie
prelucrată se introduce progresiv timp
de 5-10 minute cu capatul care va fi
intunecat in jos.
DupA executarea ac.estei operatii
se trece la redevelopare tot in cilindru
şi in acelaşi mod 1ntr-un revelator
foarte activ , de exemplu Rod inal În
diluţie 1:10. Filmul astfel tratat se fixează şi se spală
Pentru ca trecerea de la luminA la
In tuneric si se realizeze in mod controlat este de dont ca in prealabil să se
aplice procedeul pe o peliculă veche
la care se poate renunţa
Totodată cu ocazia probei, se va determina şi den !.~l tatea maXimA care se
poate realiza In functie de temperatură,
de filmul intrebuinţat, de revelator şi
de durata tratării In pnma soluţie
DacA denSitatea maximA obţlnuta
nu este sufiCientă trecerea In Intu neric se poate completa la montaj cu
ajutorul a Citeva Imagini de film Impre
slonat la lumina Zilei şi developat in
conditii normale.
In general, denSitatea maximA nu
poate fi mal mare decit denSitatea care
s-ar fj obţinut pnn supradeveloparea
puternicA a filmului , ceea ce echivaleazA cu 2-3 trepte de diafragmă In
plus

PaQ lnA realizatA de ÎnQ. Dan PETROPOL

DEPANAREA DEFECTELOR

PELICULEI

CINEMATOGRAFICE
Defectele tehnice aie peliculei cinematografice se
pot grupa, dupA cauzele care le-au produs, In cIteva
categorii:
- greşeli de expunere sau de operatorle;
- defecţiun i produse de aparatul de filmat;
- gre,eli de prelucrare a filmuluI.
Deoarece defectele din prima ,i a treia categorie sint
specific fOlografice, deci se pot găsi expuse detaliat
in orice manual de tehnica fotografiei, dati fiind abundenţa literaturii de speCialitate şi tinind seama d clneastul amator are oricum acumulatl o anumită experienţAln domeniul foto, nu vor mai fi prezentate In cadrul
rubricII noastre, In schimb se vor analiza detecţiunile
produse de aparatul de filmat.
Cea mal frecventă deteriorare a peliculei, s-ar putea
zice aproape normală, este formarea pe suportul de
celuloid sau, mal grav, pe emulsie a «firelor de telegraf., adică a unor zglrieturl paralele de-a lungul filmului prin frecarea acestuia cu pereţii aparatului de
luat vederi sau ai aparatului de proiec1ie sau, pur ŞI
Simplu, prin frecarea spiră pe splră In timpul opera1iel
de rulare-derulare a boblnei. Remediul absolut nu

poate fi considerat decit executarea de copil, astfel
Incit originalul să nu fie proiectat de mai mult de douA,
trei ori. E bine să protejăm de la Inceput filmul, avind
griJă ca la instalarea sa In aparatul de filmat să nu l ă
săm bucle prea mari, sA controlăm periodic mecanismul de antrenare ain al aparatului de filmat cit şi al
proiectorulul, pentru a-i asigura funcţionarea normală.
Praful este unul dintre cei mai mari duşmani ai
filmului şi ai aparatului de filmat. Punctele albe sau
unele pete mici care apar la proiec1ie Tntr-o mişcare
dezordonatA se datoreazA prafulUi depus In culoarul
aparatului de filmat. De asemenea, toate obiectivele
trebuie apArate de praf, tlIndcA prezen1a lui scade calitatea imaginII Inregistrate pe peliculă ,
De multe ori, de,i punerea la punct a fost corect
fAcuti, constatAm ca imaginile sTnt neclare. Se poate
binui cA obiectivul a fost prost inşurubat,cA s-a produs
condensare de vapori pe obiectiv (mai ales iarna)
sau că mecanismul de antrenare, defect, cere interventia unui specialist, in functie de tipul aparatului de
filmat şi de prescripţiUe de intretinere ale acestuia.
Iată acum citeva defecte tipice legate de mişcarea

filmului in aparat. Astfel, edllaJuh) Imaginilor, adică
imprecizia contururilor sau chiar deformarea formatului imaginii datorită mlşclrii nesacadate a filmului se
poate datora unei defectiuni a obturatoruiui, dar mal
frecvent unei apAsAri prea mici a cadrului presor. De
obicei, atunci cind cadrul presor nu aslgurl o preSiune
suficientA pe peliculA, aceasta se deformeaza, ceea ce
duce la punerea la punct incorec tA prin lipsa de planeitate.
Atunci cind pelicula nu este suficient de bine ghidată In aparatul de filmat, apare o sacadare a Imaginii
(mai bine zis o tremurare) specifică, care trebUie
deosebitA de sacadarea pe care o produc mi$cările
panoramice prea rapide. Greşelile de pozitionare a
filmului In culoarul de expunere sau pe tamburii dlntati pot provoca ruperea perforaţiilor .
In stir,it, ellst6 citeva detecte legate de utilizarea
gre,lta a dispozitivelor auxiliare, ca, de exemplu,
Intuneearea pe margini a imagiOli din cauza unuI parasolar prea lung sau prost montat sau Incadrarea
defectuoasă a imaginii la aparatele care au vizor suplimentar şi acesta nu a lost fixat pe distanta f ocală corespunzAtoare.

MOSKVICI
Un automobil robult, ,eziatent,

,i
ti

408

".pretenţlo.

economic, un prieten bun
1n orq" ,1 la drum lung.

latl .curta fiti tehnicI, cU.va ,ecom,ndlri
pentnJ r.gl~., pregAtirea pentru drum lung,
revizII periodic.
fi lnllturare. defecţiunilor simple.

MOTOR
Motor

• . .

Alezaj-eurst

.• timpi," cilindri In
linie, cu carburator cu supape In
cap

.78 x 15 mm

Cilindru . • . , • .1 360 cmc
Raport de compresie 1 : 1
Ordinea cilindrilor .1-3 ........ -2
Puterea maximA •. 50 CP la .. 750 roti
min.
Cuplul motor maxim 9,3 kgfm la 2150
rotlmln.
In,talaţle electrici
,12 V, mlnusul bat.rlel ,1 dinamulul
legat. Ia masil.
Greutate gOl . ,
. CKM) ~g

Cu sareln' utili

.1330 kO

DATE PENTRU REGLAJUL
ŞI CONTROLUL MECANISMELOR ŞI APARATELOR
Jocuri culbutorl
- supape admisi. • . . . . 0,15 mm
- supape evacuare . . , .0,20 mm
SAgeata curelei ventilatorului Intre
fuliil. pompei de apl ,1 a dinam ului, la
.plsarea cu degetul mare .12-15 mm
Temperatur. IIchldulul de
·Iclre . . . . . . . . . . . 80-go"C .
Olltanta dintr. contactele ruptorulul
(complet deschise) . . 0,35-0,.5 mm
Ol,tanta dintr. electro·
zll buJlllor . . • . . . . 0,&-0,75 mm
Jocul pedalel ambraia)ului .5-& mm
Jocul pedalel de frlnl . . . 1-5 mm

TRANSMISIA

Nivelul Ilchldulul de Irlnl, misurat
de 1. marginea superloarl a rezer·
vorulul . . . . . . . . . 10-15 mm
Unghiul de cldere al rotlloI1JD15'-r'15'
Convergenta rotilor din fatl, mlsu·

ratl la 180 mm Inlltlme de la 1011 .... 3 mm
Pre.iunea aerului In cauciucuri, la
rece (In timpul mi,clrl4 datoritA Incll·
zlrll cauclucurilor, pre.lunea poate sA
creascl cu 0,3 kgflcmt) ... 1,1-1,8 kgflcm&

PENTRU
ADĂPOSTI REA MAŞINII
Daci vi gInditi te con.tructla unul
mlc garaj,trebu" si ,tiţi ci cMo.kvlci'"
ul dv. mlloaTl 4010 mm In lungime,
1 550 mm In Iltlme " 1 440 mm In Inll.
tlme (firi Inclrclturl), Iar raza d. vlraJ
..,.-..,,--:,.....-?--:::o..-~7~7.:-... mlnlml e.t. de 5000 mm.

Ambreiaj monodlsc, u.cat. cu acţiona re hldraullci
Cutie de viteze cu patru trepte Inainte ,1 una Inapoi (vitezele 2, 3 ,14 alncronlzate).

ŞASIU-CAROSERIE
Cadru - scurt, numai In partea centralA a caroseriei
Carolerie - metalicl, portanti, cu 4 u"
Suspensie - faţl: independenti, cu arcuri spirale ,1 barl stabilizatoare antiruliu
apate: arcuri cu foi, semlellptice
Frtne - hldraullce, cu tambuTi ,1 sabot! la toate patru roti
Cauclucurl- 6.00-13 .au 5.90-13

Pagini realizate d.
ing. A. MATClu ,1 ing. RUBEL LOUIS

PREGĂTIREA AUTOMOBILULUI
PENTRU CĂLĂTORII MAI LUNGI
Pentru drum lung automobilul trebuie pregltlt,.
fectulnd o revlzMI tehnici care va cuprinde In mod
Obligatoriu:
- verificarea stirii colectorului " perUior dinam ului;
- curltlrea contactelor ruptorului;
- demontarea ,1 curltlrea carburatorulul " decan·
torulul pompe! de benzinl;
- veriflcarell uzurII garnlturilor de frtnl ale saboti/or,
- verificarea rulmentllor la rotile din fatA ,1 Inlocuirea lubrlflantulul;
- verificarea unghiurilor rotilor din fatl (pozitia
geometrlcI);
- verificarea strlngerll plulltelor la roti:
- verificarea ,1 eventuala Inlocuire a curelei ventl·
latorulul;
- Inlocuirea ulelulul la motor ,i li cartu,ulul filtru·
lui fin de uleI:
- Inlocuirea lubrlfianlulul la transmis .. ,1 compl ....
tarea lubrlflanlulul la carterul directiei;
- verificarea audltivl a functlonirli molorului:
- verificarea stirii cauclucurilor ,i discurilor roU·
lor, inclusiv roata de rezervl;
- verificarea In curse scurte, de probA, a functlo·
nlr/l direcţiei, frlnelor, sistemelor de iluminare "
semnalizare;
- InlAturarea defectlunllor constalate.
De asemenea, sInt necesare o serie de mici dispozitive, accesorII " piese de schimb, care permit d.
pan'rl u,oare:
- trusa de scule ,1 accesorlIIe normale ale automobilului;
- chel normale 6)( 8 ,i 1)( 9 mm: cheie InelarA
14)(17 mm; chel tubulare sau frontale de 17 ,i 19 mm;

lIll

daltA, pile dreptunghlulare, semlrotundi, triunghlularA
" rotundA;
- 1-2 camere pentru cauciucuri; aet de petice "
presi pentru petice ca4de:
- capllce de ventil " ventile (cIte 2 bucitl);
- caniatre de 20 I cu benzinA (1-2 buclt!):
- canlstri de 10 I cu ulei; borcan cu vasellnl;
- piele de ciprloari;
- lanternl electrici;
- boblnl de Inductie:
- un disc cu platlne ruptor;
- bul II (1-2 bucltll;
- apa distilatA - 0,5 1: lichid de '(Inl- 0,5 1;
- perii dinam: un set complet de becuri; condensator, rotor distribuitor, bandA Izolatoare; condudor de
Inalti tensiune; condudor de JoasA tensiune;
- hIrtie abrazivl fini; brlceag: o bucati de teavl de
cupru de 500-600 mm lungime, 6-8 mm diametru:
- dlalragma (membrana) pompel de benzlni; pa·
harul decantor; furtun rezistent la benzlni:
- rulmentii rotilor din latl:
- coliere pentru fixarea furtunurltor la sistemul de
rlclre (2-3 bucit!):
- furi unul de frInA fati: garnituri pentru cilindrii
de frlnl;
- cablu de remorcat; sIrma moale:
- topor mic: lopalA; glleati de plastic sau cauciuc;
chibrituri;
- Irusl medicalA de prim ajutor;
... o bucati de cauciuc de pus sub automobil la
depanlTi care solicltl verlflciTi pe dedesubt bumbac
de ,ters;
- salooetl.
- Irlungt'liuri aemnallzatoare pentru statlon6rl accl·
dental •.

~
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INSTALATIE
SIMPLĂ

DE

•

SPĂLAT

AUTOTURISME
LleTA DI PileI

Record pentru
furtun'

Aleml

Clpleele

Fonta

S

pre deosebire de varianta standard, la «Trabant»

SCAUNE

60'1 S ,1601 de lux scaunele din fata sint mal mOI,

deci mal comode dar nu sint rabatablle, Partea
de şezut fi spitarul sTnt montate pe un cadru rigid din
teav6. Modlllcarea scaunelor pentru a deveni rabatabila
presupune tAierea cadrului şi scoaterea unei bucAti tie
teavă pentru a deplasa centrul de rotatie şi 8 evita
formarea unui spatiu Intre partea de şezut ,i spAtar In
momentul rabaterii.
Piesele A, B. C se executi in prealabil, conform desenului. Atentie. piesele B sTnt Simetrice şi se rodoaie
una pe dreapta ,1 una pe ,Unga. Se va lucra pe o masă
pentru a preveni murdArirea ImbrAcAminl!i scaunuluI.
PREGATIREA SCAUNELOR

...

L

Mal InUl se slAbesc
scaunul de caroserie

şuruburlle
şi

laterale care fixeazA
se scot rondelele de carton,

RABATABILE
PENTRU

TRABANT
MOOIFICAREA SCAUNELOR
DupA pregAtirile descrise mai sus se dau Jos tablele diagonale cu o daltA, avind grijA să nu deterlorAm
ţevile cadrului, ,i se pileac sudurile şi tablele.
Se potrivesc piesele A dupA marcaJul S, care trebuie să corespundA cu ,urubul de fixare al piciorulUI
de material plastic al SC8unulul. Conturul piesei A se
potriveşte dupA curbura tevii; In aceastA pozl1ie se
glure,te teava cadrului şi se fixeazA piesa A. Apoi se
laie teava In lungul marginii superioare a piesei A şi se
mal practicA o a doua tAieturA a ţevii la gaura de JOS de
prindere pentru arcurile plate ale spătarului.
UrmeazA fixarea pieselor B de piesele A, cu ,uruburi
cu cap mare. randallnat. punInd Intre ele rondele de
cauCIuc.
Apoi se potrivesc capetele te\lilor cu piesele B gata
Indolte, astfel Inctt gAurile de prindere ale pieselor B
si fie pe mijlocul tevilor. In aceastl pozitie se gAuresc
tevile ,i se fixeazA ,uruburlle de sus M 5 x 30. Se
potrj."e,te teava (620 mm In locul şuruburilor de JOS.
dupA curbura tevflor spAtarului, şi se fixează şuruburile
de joa M 5 x 40. Tevile apAtarului sInt tinute $1 de cele
3 arcuri plate, ale cAror capete au fost astfel Indolte
Incit sA prindA teava .pAtarulul de JOS
s-o tinA prin
tractiune.

pozitia de Incllnare doritA a scaunului, se pllesc adlnciturl Tn piesa B, In care va Intra zborul C. La asamblarea pieselor B ,1 C se Introduc pe ,uruburlle M 4 x 25
atitea rondale Incrt piesa C dintre bine In adlnclturlle
piesei B. Zlvoarele C sInt tinute Dresate In adlnclturl
cu ajutorul unor benzi de cauciuc prinse de axul
,uruburilor 10.
Pentru a realiza un pat (rabatere la 90") trebuie sA Impingem scaunele spre f8tA peste limiti. Pentru aceasta
se taie sIrma manetei de deplasare a scaunului, ceea
ce permite deplasarea nelimitată spre fati.
Deoarece greutalea principalA a corpulUi culcat este
suportatA de spAtar, se recomandA Introducerea unor
suporţi suplimentari sub spltar, care se fixeaza In
coltarele de ancorare a centurilor de securitate.

,i

TAPISERIA
Pe partea de uzut se trage ImbrAcAmintea la loc şi
se coase In Jurul1evii transversale; din pArtile laterale
indoire de
ale scaunului se tale atita tnclt, dupA
10 mm ,lliplre cu adeziv, ImbrăcAmintea d fie la OIvelui piesei A Se Introduc In loca,urile lor părtile laterale
ale scaunului.
Pentru spAtar, se trage la loc ImbrAcAmintea (sA nu
formeze cute), se tale din pArtile laterale ale spAtarulUi, astfel incit dupA Indolte de 10 mm pirtile laterale
poatA fi fixate cu ,uruburi M 4 x 15 de piesele B In

°

°

sa

LISTA DE "IE8E

N,
crt

punind In evidentA tablele diagonale de care este fixat
spatarul. PArtile laterale ale scaunului au la marginea
InferioarA IntArituri de carton fixate de marginea tableI.
DacA se apasA puterniC pe scaun pArtile laterale capAtA JOc ,1 se pot scoate din loca,. fmbrlcAmintea spAtafulUt,ca ,i a pArtu de şezut este cusutA de o teavA transversală. Se desface cudtura. se ridicA imbrAcAmintea
,pAlarulUI pentru a face accesibile cele 3 arcuri plate,
InferIoare. aie spAtarulul, bineinteles, deplasind cu
grIJj" caUCiucul poros lipit de cadrul scaunului, ,i se
flxeazj ImbrAcAmintea scaunului In pozi11e ridicatA,
pentru a putea lucra. Se .libereazA capitul arcurilor
pentru a descărca cadrul de forţa arcurilor. De asemenea. 'Ilie ridici ImbrAcAmintea pArtii de şezut penlru
a avea acces la tablele diagonale.

Orice automobilist conştiincios iŞI
spalA ,I-ŞI lustruieşte automobilul la
!iecare sflr,1t de saptAminA. Cel mal
simplu, dar totodată ,1 cel mai laborios
siştem 11 reprezinta gAleata $1 buretele.
O duc mai bine acel automobdi,U care
au in apropiere un racord de apA, la
care pot pune un furtun
o perie specialA de spllat automobile.
Vom prezenta mal jos
Instalatle de
spilat simplA, care se poate confecţiona uşor ,1 rapid din ni,te tevi de apA.
Instalatla se demonteazi u,or rn două
pArţ~care se pot depozite in garaj.
Este vorba de o Instalatle mobill pe
patru rotite din material plastic, avind
,ase duze de stropIt, cu care se poate
face un du, complet automobilului,
deplasInd u,or cadrul din faţA spre spate. Mai Tntli se face Inmuierea prafulUi
sau noroiului uscat, care apoi se şterge
cu un burete.
Lungimea tevilor laterale ,i a teVilor
transversale se stabile,te In functie de
dimensiunile autoturismului, lasind In-
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Oenumlr.a ple.el
Placa A

Zivor C
Rondala da cauciuc
C.p unc cu

plulltl
Şuruburi

cap nne cu

plutltl
Şuruburi

cu cap cUlndric cu piuUtl

Şuruburi

cu cap clllndric cu piulltl

Şuruburi

cu cap clllndric cu plulitl

Şuruburi

cu cap randaUnat cu plullţl

11. Teavl de

Model

•

Conf.
de.en

•
•
,
,
,
,
,

.

• .
• .

Placa B

Şuruburi

Buc.

oţal

Matarlal
Tab" 3 mm
Tabl. 3 mm
Tabl.3 mm
; as, oro .. ' mn
M 5 )( 30
M 5)( 40

M' " as
M ( " 25

M' )( 15
MI.cap;30

;20"(30

12 Rondele pentru M 4, M 5 ,1 M I

...

Adezivi chlmicl

tre partea superioarA a 'cadrulul ,1 automobil un spatiu liber de circa 20 cm.
Capetele tevilor se fUsteazA, Iar Imbinarea bucAtilor de teavA se realizeazA
cu coturi şi teurl de fontA. La montaj se
InfA,oarA pe filet clnepA, pentru etan~
ş,8re, Iar cele douA piese filetate. C8re
se TmbinA, se strIng cu un cleşte pentru
teavA.
Pentru demonl8re u,oarA, teava transversall superioarA se Imparte in douA
bucăti legate Intre ele cu furtun de cauciuc. Furtunul de cauciuc se fixeazA pe
levi cu coliere. Duzele de stropit se executA In functie de forma doritA a Jetului, se prevad cu garnituri de cauciuc
şi se Inşurubează In tevi după cum
urmeazi:
- duzele superioare: In mijlocul tevilor tranlversale;
- duzele laterale de 8US; In dreptul
clanteior u,ilor;
- duzele laterale de JOI; In dreptul
butUCllor rotilor
Pentru cadrul rulant \lom folosi 4

601 S

t;on808ne de tea\l! de 165 mm lungime
fiecare, fHetate la capete, trei cApAcele
" un racord pentru furtun de cauciuc.
In partea inferioarA a tronsoanelor de
leavA se dau gAuri de 5 mm, filetele,
M 6, pentru fixarea suporţllor In f ormA
de V al rotilor.
BineInteles, Instalatia de spAlat se
poate folosi şi ca un d u, de grAdlnă
pentru Intreaga familie sau ca o instalatle de stropit flori.
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Un nou tip de picup ,i un nou tiP de
mobilier pe care ultimele expozit ii de
interioare «estetice. le recomandA drept
una dintre ambiante le cele mal plAcute
ale viitoru lu i.

I

RIGORILE
UTILULUI
Un nou tip de telefon public pe care eficienţa ş i estetica II recomandA cu justificate ,anse de priOritate.

PERFORMANŢELE

CIBERARTELOR
«Peisajul dtadln» şi «Cimpul . - cele
douA luc rări grafice pe care le reproducem
- poartA semnAtura lui Grace C. Hertlein.
R ecunoaşteti tehnica folositA de acest modem plastlclan? Pentru a evita rAspunsurUe eronate la care puteti ajunge, vA InformAm eA cele douA lucrări au fos1 realizate
de citre un calculator IBM 1620.

TEHNI ~

~

DEBUT

lnceplnd cu acest numAr, revista noastrA inaugureazA o nouA
rubrici permanenta: tehn ica (,1
realizAri" tehnice) oglinditA In
fIIat~Jj~. Penlru Inceput publicim seria de 3 valon tlpiritA cu
ocazia primei ed iţii a Tirgului
International Bucure,tI. InvitAm
pe cititorii filateli,tI sA ne recomande serIIle cu profii tehnic
(române,tl ,1 strAine), carE ar
justifica apariţia In paginile revistei. Rubrica va cuprinde tolodatA scurte IndrumAri fURte tlce,
un brevlar Informativ privind noile Rparitil, precum ,i prezentAri
ale celor mai interesante colecţii
filat elice pe profilul amintit. A ,teptAm scrisorile dv.

un rezultat. adiiugaţi CÎteva pidturi de acid sul·
furic sau acid clorhidric ; in egali mlsuri puteţi
spiila marca în api şi apoi s-o scufundaţi intr-o
AT~
soluţie d •• pă d. )av.1 (10 picături d. apă d.
).vel 1. 10 cmc de .pi) ;
_ Cind pata de cerneall este neagră, aplicaţi
Pentru colecţlonarii de mlrci po,tale
mircU urmiitorul tratament: puneţi o pidturi
dim mai Jos citeva reţete:
_ Daci vreţi si ,tergeţi petele de cerneală de apl pe pati ,i adăugaţi apoi in aceasd. picitun.
de pe mărcile poştale. folosiţi o soluţie de bisulfit un cristal mic de acid citric SilU oxalic. Spălar.ea
de sodiu 10%. In cazul in care nu obţineţi nici finalii cu apl se Impune şi in acest caz ;

SFATURI

PENTRU

TELEX
SPECIAL

Aeenţiile tehnic~tHnţifice &.le A .V.S. ,1 revis.tele de specialitate ale diferitelor centre de calcul
ne Informeaz.l el ...

SUNETUL INVINGE DISTANŢA
La Universitatea. naţionali din Antison. un &rup de
si elucldeze un fenomen acustie deosebit de interesant, ,i anume : existenţa unor curenţi de

savanţi au reu~it

aer cu ajutorul ciron. sunetul - undele sonorepoate face inconJurul lumiI. Condueitorul pri ncipal al
lucrlrii. matematiciOU1 de presti,lu. a calculat viteza
transmiterii sunetului in acest «curent». Ea este elall

_ Cu ajutorul apei OXigenate diluate puteţi
si decoloraţi hirtia ingălbenitl a mărcilor vechi ;
_ Pentru a recuno~te un filigran fals este
suficient sl scufunda~i marca într-o solUţie de
carbonat de sod iu 3% şi desenul va displrea in
citeva clipe. Dad. dimpotrivă., el persistii şi
chiar se accentueau, înseamnl ci filigranul este
veritabil.
- Credeţi cii există. vreun risc folosind aceste
soluţii? Scrieţi ·ne .

Cel ce porn.,te iarna la munte trebuie .1 ,tie
tn primul rTnd cum Il s. Imbrac.,
chiar daci traseul pa car. ,i 1•• propus prezintA
toate garan1111e ci va fi u,or de strAbAtut.
Echipamentul purtat trebuie si fi. util, comod,
u,or ,1 cAlduro. inalnt. d •• fi ... in pas cu moda..

SFATURI PRACTICE
PENTRU ALCĂTUIREA
ECHIPAMENTULUI
DE MUNTE

_ 1MBRĂCĂMINTEA

o CORT IMPREGNAT

rn

va pregAtiti pentru o excursie
munti ? Doriti ca pInza corlulul dv. si fie
absolut Impermeabill?

Dlzolvatll kg de alaun flrlmltat In 12 I
de apA caldl. Apoi amestecati totul cu o
solutie obtinutA din dizolvarea a 50 g de

sodi erl.IBllzatl 1n 12 I de api caldA,
Cind lichidul 1-8 rlclt, adAugati 1 kg
de acetat de plumb " 8 I d. apl caldA.
Agitatl toiul bine " Ibatl si se depunA
prec1pltatul format. In solutia limpede
obtinuti dupA d
ntare IntrOduceti pinza ce doriti 5-0
ermeabillzati. DupA
24 de ore pinza
si sa se

scurgl ,'se

ci cu IUH

a fh:a pe
acetatul de
format.
VI m ree
este m "mplt
al" • . . ,
fat de zln

d pentru
lumlniu

trebuie si fie largi. comodA, cii·
duroas4. din fire naturale, care
si permiti respIratia pielii. lenjerla din bumbac este moale.
subtire cu putere de absorbtie
a transplrat/ef Ivlle ln urma efortului. Clma,a cu mlneci lungi,
din 'Ianell de linA va fi comple-tatA cu un polover subtire de
linA ,i un hanorac. de pref.
rinţA din foaie de cort cu glugA.
Modelele noi. din fibre sintetice.
matlasate sInt recomandablle ln
excursiile u,oare, deoarece la
un efort mal mare ,1 prelungit
devin Incomode lntrucrt «1ln»
prea cald. Pantalonii Indicati slnt
cel de schi, dIn IInl.
Total
procedeazA
iarna cft ,1

,1

Boneta de linA. consideratA
de unII Inesteticl, vi va feri de
degerlturl Iau rlceall.

Fundul rucsacului trebuie sA
fie din piele subtire sau material plastic, spre a rezistent la
zApadA. udAturl.
Prezenta a crt mal multe buzunare ne oferi ,patil unde vom
Introduce obiecte mici ,1 de
strictA necesitate. Curelele
piele crt mal moale,
4-5 cm ,i dotate la
clavlculel cu tan~pc".9y<le
burete.

'i

-RUCSACUL
Pornind de la regula
tepovaralt trebuie plasatI.
mai aproape de sprijinul
centrul de greutate al co"p,iI4l"
vom ciuta si evitAm
sfericl

/

/
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/

/
/

~I

A
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/
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ImpArtiti cifra 1 din «1 aprilie» cu o singură dreaptA
care trece prin două colturi şi o imparte in doua
suprafeţe egale (Vezi desenul alăturat) Incercati
şi cu
linie curbA. Nu aşteptăm raspuns

°

OrlcJt ar pArea

e naivi)
trebukt al.,1 cu

~~~;~~~~~~~;~
notelor muzicale
etc.In ţel
Oupl
cum
oamenII se
el intre
comunicare.

:

peticltl, nici noi

tionati
din fi"r.:n~~1:;~al~••~:~~-c
cum din fire si

el vorbesc (comunlcl). ci vorbesc pentru

clorapllor de

IncAlta ,osete
trebuie si fie ,tablYi4!

TRADUCERI AUTOMATE

d~~:~~fl~
c

pielea moale
din

ferlnţA,

ce intr-un mediu obl,nult sunetul
cu 340 mJsee. Mulţumitl acestui
putea reauII dupi 2<4 de ore cuvintele
I cu o seui. inainte.

Studlll. ,1 cercetlrlle intreprins. Ia Institutul

de

d numai 1 oameni din 10000 posedl capacitatea de a se
deplasa pe sdrl (de a intr.prlnde aseenslu"l) Ilrt a indolrenunchll hi firi nici un efort special). Oe~1 observaţia pare la prima vedere minori. fenomenul a trezit
un viu Interes in rIndul fizicienilor ~I cosmololllor. S-a
lansat, de altfel. ipoteu el acest fenomen ar constitui
o noul manifestare a antllravltaţlel
PARAPSIHOLOGIE

Profesorul dr. N. KredallO a ajuns la concluzia el la
bau tuturor formelor de comunicare intre oamenldiSCUţII. convorbiri telefonice. epistole. cit
comuni·
clrl~ prin Intermediul artei (picturi. muzld. poezie)
- ar subzista un fenomen telepatic: profesorul N.K
afirmi. pe baza studIIlor tntreprinse. el transmiterea
Irndurllor (intenţiilor. semnalelor. InformaţIIlor etc .)
s-ar produce pe cale suprasenzorlall ~I nicidecum prin
intermediul aparent al sunetului. lesturllor. semnalelor

,1

AU ILiAR TEH
P ·NTRU
TINERII I VE
A ORI
DISPOZitiv simplu ,1 practic pentru
perforarea obstacolelor din calea realizarii Invenţlllor. Degetul perforator se
Inti,oarlln vatl sterlli.

MENGHINA

GINGA IEI»

Bacurlle acestei menghlne se compun
din douA mIIni de fier cu mânuşi de
catIfea pentru prinderea pieselor fragile.

o.

PENTRU INVENTATORI...

o ingenioasA schemA clnematlcA per·
fect reallzabill In ziua de 1 aprilie. Mo·
tlvele pentru care o veţi refuza In ziua
de 2 aprille ... ni le puteti eomunica In
scris, pe adresa rubricii : Enigme , i
jocuri distractive.

~

UCTI\I~('

,,

....... ,

VITONICA-O $TIINŢA
LA ORDINEA ZILEI

ANTIGRAVITAŢIA

socloloei8 ,i sutlstld mondiali demonstreau rlruros

>.- )

Problema traducerII automate dintr-o limbi intr-alta
se dovede~te din 1.1 In 1.1 mal actuali. In esenţl. problema
a fost rezolvati mult timp cu ajutorul utilizlril unor
ordinatoare speciale. In ultimul timp se studiul ind
o metodl radical noul ; lradul de automatlure ar urma
si creasci atit de mult datoritl acestui sistem incit
traducerile se vor face practic de la sine. flri ajutorul
~I Imixtiunea vreunul dispozitiv electronic sau a unul
clberrobot-linlvist. Nu se ~tle ind in ce limbi vor
putea fi citite textele traduse dupi noua metodi.

Spre deosebire de blonid., ~tllnţl care studiul «sode succes ale naturII. vitonica incearcl si transpuoi in tehnici diferite sUIestii pe care le oferi ~tilnţel
viaţa de fiecare %1. Doul exemple: experienţa dobinditl
in saloanele de coafuri in ceea ce prive~te fixarea ~uvi·
ţelor de pir cu ajutorul unor substanţe fixati ve se
incearci a n transpusi in alriculturi ca o metodă deosebit de eficienti Impotriva scuturlrll Iramineelor. Un
alt exemplu : transportul in comun in orele de virf
poate servi drept model matematIc pentru studiul
problemei cuprlnderi! intr·un volum dat a unei multi·
tudlnl de obiecte diferind ca formi ~i dimensiuni.
Aplicaţiile vitonlcll, dupl cum rezultl din cele de mai
sus, sint. practic, nelimitate .

, ,.

lUţIIle»

Din Bu letinele Intormatlonale al. A .S.V (Acad.mla d.
'III ni' 'I . . ,le) d. p. ling' Con. 'lIul de ,tlinl' , 1 t.hn ,c
specl.1 Infiintat p.ntru ziua d. 1 aprilie.

RubricA rodactatA d. Ma,la

IONAŞCU
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CUTIA CU SURPRIZE

Tncercati sA confectionati. conform schite lor aiAturate, o cutie·cadou pentru prietenii dv Dupl
ce ati confecţionat-o, se recomandl s.o umpleţi cu
confeti, serpentine de h7rtie etc. şi sa dezvAlulti
prietenilor dv. că singura solutie pentru a o deschide
constă in apAsarea simu ltanl a celor doua butoane
laterale
Dacă reuşesc s-o deschidA . n.o sâ va. rAmina
indatorati

ci TAR DU LU
DouA pArti complet Independente permit sa se verifice daci greutatea corpului dv. se Imparte efectiv pe cele doua
JumAtA11 ale corpului.

U

Un nou proiect pentru un clberprospector de idei ,1 talent. In numArul de 1 aprilie 1972 - schema
amintitA

LABORATORtJL
CHIMIST:UttJl JXMATOR
s. spun., tJ pe drept cuvtnt, ci laboratorul
il formeazA pe viitorul chimist,
ii «injecta.zi» pe nesimţite dorinţa
de a cerceta. il «hipnotiza.zl»
ore in şir in faţa unei «simple» reactii.
Dar pentru a pute. deveni un bun chiml.t,
un bun experimentator trebuie sA faci din chimie
,i din activitatea, de laborator o pasiune.

«Labor.torul chlmlstului amator. se adreseaza celor care , i-au Insu,lt In
cadrul ,colii generale primele cuno,tl nte practice pe car. le Implici o experienţA,
cel or car. ,tiu enet C8 este o eprubetl, un cilindru gradet. un pahar BerzeliuI, un bec
de gaz Bunsen. o plinle de filtrare, un bllion de sticlA. hIrtie de f iltru . o baghetA sau

un tub de I Ucll, un pahar Erlenmayer, un cle,te de lemn sau fier, o capluli sau un

r,.

craulet de portalan. un molar etc., et c.
RubriCII pe car. o In' tlem cuprinde o ••
de experienţe de chimie mal simplele
tnceput, mal complexe ulterior, experiente care necesiti, In afara unor ustensile
,1 chimlcale Intotdeauna uşor de procurat, atenţ ie, rAbdare ,i pasiune.
Pentru orice eventualitate Inainte da a Intra In elabora tor. , vom reaminti chiml,tilor amatori citeva ragull de cea mal mare Importanti. este ştiut faptut ci In laborator,
rn afa rA de faptul ci lucrAm aproape In permanentA cu flacirA de la becul de gaz ,
avem de-li fece cu substante Inflllmabile, toxic e, e xplozive, substante puternic
caustlce ,1 ac izi concentrati care lItacl pielea, lichide fierbinti ete. De aceea, se recomandA pentru toate 8Kperlentele care se fac cea mal mare atenUe. Eate bine al ae
lucreze cu cantitAti mici de substante In special In cazul In care acestea sInt Inflamablla sau explozive, Masa de lucru asta bine si fie acoperitA cu plAci de feianti ,
gresie sau cu placA de azbest. Inainte de a introduce o substantA oarecare Intr-un
vas de sticlA (eprubeti, pahar, capsulA etc.) trebuie sA verificAm ca vasul si nu aibA
vreo fisuri, care In timpul experientei sa ducA la spargerea vasul ui.
Incllzlrea vaselor de sticlA trebuie fAcuti atent, cu flacirA micA, vasul neavTnd
voie si vinA In contact direct cu flacAra (Jntre vas ,i flacAri se Intercaleazl o sitl cu
zbest).
In camera In care lucrAm trebuie si se gaseascA In permanentA o Ildită cu niaip
fin, uscat, cu ajutorul caruia putem lichida rap id conaeclntele vreunei Imprudente.
In cazul Tn care ne·am stropit cu aclz, locul atins trebuie foarte bine spAlat cu
api rece, Iar ulterior cu o solutie 2-3" bicarbonat de sodiu. Daci ne-am stropit cu
ban, atunci locul ae IpalA la lnceput tot cu multi api rece, Iar apoi cu o solutie de
1_2 u • acid acetlc, In cazulln care bazele au atins ochiul, dupA ce s-a apA lat bine cu
multa apA, se tamponeazi ochiul cu o lolutle de 1-2 ·~ acid borlc .
Pentru a evita aUt nereu,ita experientelor cn: ,i alte surprize neplAcute, toate
substantel. se tin In sUc" .au borcane fnchlse bine cu dopuri de stic ll . Pe borCln
sau sticlA ae noteazA citet numele reapectlvel substante. Substantele solide se scot
din borcan cu ajutorul unei spatule metalice (otel inoxldabll) Ori de cite on se la o
Il.Ibstanţi dintr-o .ticli sau borcan, trebuie sJ avem grilă ai punem la loc dopu l.
ŞI o ultimA Indrumare: nu Incepeti si lucrati pinA nu atllntelea perfect ce trebu ie
sa faceti, ce trebuie si obtineti ,1 care este reactia chimicA care are loc.

RubricA

susţlnutl

de dr. Ino. lucian FLORU

ARGINTAREA STICLEI
Pentru a arginta un vas de sti ciI sau o bucatA de sticlA, obiectul c are trebute arglntat se spalA mai Intii bine cu apA c aldă şi sApun, apoi cu amestec oxldant (aCid
sulf urlc + blcromat de potasIu) şi, l n stlr,it, cu apl d l st , lată. Obiectul de sticlA se
ti ne sub apa distilatA. Suprafata care se arglnteazA nu trebuie atinsă cu mTna.
Se trece ar,0l ,1 sa prepari doua solutII.
Solutia 1. ntr-o aolutle de 10 g azotat de argint dizolvat In 50 mi de apl se adaugi
prin picurare şi sub ag itare o SOlut ie de amoniac (25" ) plnl cInd precipitat ul brun
care 5-a formll't la Inceput ae dizolvA total. DacA s-a turnat prea muh amoniac, se
mai adaugA solutie de azotat de argint. O soluţie bine prepara tă are o culoare usor
cafenie. Se Iasă sA stea, se flitreazA, iar filtratul se dlluează pl ni la un litru cu apA.
Solutia a 11-.. Se prepara o solutie de 20 g de sare Segnetle (tartrat dublu de
sodiu ,i potaSiU) In 200 mi de apă. Se amestecI! cu o solutie formată din 8 g de azotal
de argint In 20 mi de apA. Intregul amestec se fierbe clleva minute. iar apoi se dllueazi plnlla un litru . In cazul ambelor solutii - apA diatllatl.
Pentru .rgintare se iau pirţi egale din solutla I , i II, se amested In vasul in care
are loc arg inta rea. Se introduce tn vas obiectul care trebuie arglntat In aşa fel Tnclt
sA fie cufundat In 101u1ie. DupA un timp se scoate obiectul ,1 se spală cu apă rece.

FOCURI SUB APĂ
rn ac.aatl.xperlentl Incerclm al punem In evldenţl o react" de oxldare

violentA, datoritA ozonulul care la n . .tere prin reacţia dintre .cldul aulfurlc
(H S0-4) ~I permangan.tul de potasiu (KMn04l.
-';entru realiz.,.a experienţei est. necesar. o atenţie deo •• blti in manipularea substanţelor, Procedlm in felul urmltor:
- FixAm o eprubetl curati d. un atatlv ,1 o cufundlm pe jumltate tntr-un
pahar cu .pl rece, ... cum se .raU In figuri. Turnlm apoi cu griJI., firi.. uda
pereţii eprubetel, ce ..
ce acid .ulfurlc concentrat A pol, cu o plpetl,turnlm
cu multA atentie un strat egal de .Icool Alcoolul trebuie adlugat in ~ f.1
lnclt si nu se .mestece cu acidul sulfurie. Pentru .c ...... virful plpetel cu
care turnlm aJcoolul, trebuie l i fie cit mal .pro.pe de stratul de acid lulfurie.
Daci cele doullichide .e ameatecl eprubeta se tncllzette '" a-ar pute. ca
acldul aulfuric al 'ie arunc.t
Deci multi atentie!
F.cem .poi Întuneric fn c.meri ,i arunclm in eprubetl citeva crist.le de
perman9.n.t d. pota.iu_ Dupi citeva .ecunde.e .ud pocnlturl'n eprubetl,
Iar la limita de separ.ţi. intre cele douA lichide .pOlr mlclsclntellumlno....
in timp ce .cldul aulfuric devine verzui_
_Focuril. sub apllt pot fi pr.lunglte mai mult timp, adAugInd din nou perm.ng.nat de pota.lu. Dupi terminarea experientei, conţinutul eprubete' .e
va,s. Intr-un v . . mare cu apl, Iar apoi ae arunci la canal.

s-c
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DIVERTISMENT
ELECTRONIC
simple, cu o singurA bobinA ,i cu un singur contact normal deschis, Iar butoanele
1, 2,3 sint butoane simple cu cite un contact normal desch is.
Conditiile de functionare:
a. Daci se apasA butonu l nr. 1, rei eul I anclanş ea li ;
b. la apt area butonului nr. 2, anclan,eazl releul II;
c. Aplslnd butonul nr. 3,se anclan,eazi ,1 releull
releulll
3. In schema montajulUi pentru dublarea tensiunii pe care v-o prezentim (fig. 3),
condensatonl electrolltici au fost notati de parcă ar fi nepolariza1i. Vă solicităm
corectura ,1 pOlaritatea lor.

'1

SĂ NE CUNOASTEM

.

Tendinţa fIreascA spre progres este
conditionatA de permanenta perfectionare a pOSibilitatilor noastre. Pentru a
realiza această perfectionare este necesar al. cunoa,tem care ne este 'nzestrara. initiall
ce trebuie să tacem pentrl.l
, transforma potentlalitatea In realItate.
Dar nu numai atn: dacA singuri, acasA,
pentru noi, reu,lm sA cunoa,tem cTte
ceva din PoSibititătile ,1 tArA lndolalA
limitele noastre, aceasla va fi de naturA
si ne directloneze eforturile spre perlectlonare, fArllezarea unui eventual orgoliu determinat de aprecierea altora. A·
cesta esta In buni măsuri
gindul
cu care inaugurAm rubrica noastrA.
Metoda pe care o vom foloal 1n majOritatea situatiilor va 11 aceea a testulUI
pSihOlOgic (o serie de Intreblrl la care
trebuie dat un rAspuns sau diferite
exerciţii ,i problemp. care se cer rezolvate).
PrecizAm InsA, de la bun Inceput. cA
testul psihologic are o valoare probabilisticA In prognozA, aşa ci concluziile
la Ciue ~I!tl "Iunlll ' pn'i'md n"'I'lul de
lltu.vOlldiu dl UliUl aphludul! ,,1\, (Iv.
lIebul~ so(.ohte ca dcltllmman'" in obţlnereo
unor succese In mâsura in

,1
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1 Priviti cu atentie schema recomandată de speciali,ti pentru incArcarea acumlliatorilor (fig. 1). Ştiţi care este rolul rezistentei de 680 K?
2. Incercati sA completati schema alAturatA (fig. 2), ,tiind ci releele I şi II slnl
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Psiholog Anton TABACHIU
care vor fi favorizate ,i de condItii
corespunlAtoare de instructie, educatie
SI muncA.
Firi Intentia de a preda lectii prin
corespondentA, vom prezenta totu,I, de
liecare datA, ,i unele notiuni de psihologie In susţinerea probelor practice
pe care le vom tnflUşa, pentru a feri
cititorii de un amuzament facil. lipSit
de continut. In aceeaşi ordine de idei,
metodele de investigare a propriilor
noastre performante ,i aptitudini vor ti
Insotite si de unele indica'ii privind
posibilitatea de dezvoltare 8 .Jcestora.
CUM VEDEM (testul nr. 1)
Ochiul, considerat drept organul cel
mai important pentru viaţa de relatie a
omului. este un aparat extrem de sensibil. EI poate distinge aproape o iumătate
de milion de cu Ion ,1 nuante. Ddea aerul
ar fi cu desă\l i rsire pur, am putea \l edp.a
lumina unei tl!cări de la o distanta de
21 km. Putem percepe o IIclrlre de lumini care are dour o durată de 0,0003 secunde. Energia care prOduce o senzatie
~ilualA abia perceptibilA este aUI de
micA tnclt ar putea
ridice cu un grad
temperatura unui gram de apA abia dupA
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60 milioane de ani. De obicei Insâ vizibilitatea este ingreunata considerabil
de vapori! de apa
de praf.
Pentru multe protesiuni este Indi spensabilA o vedere bunA, care se
poate verifica prin acuitat" vizu.l,
adiel capaCitatea de diferentiere a ochiului, determinati prin unghiul cel
mai mic sub care poate vedea separat
douA puncte. Vederea bunA corespunde
unei acuitAtl vizuale de o unitate, tn
care mArim" unghiului este de un
mlnul. Vederea se considerA mai slabA
cu cfl unghiul sub care vedem cele douA
puncte este mai mare.
In conditii de viziblhlate bunA tncercatl
să distingeti la:
o clopotnltă. un coş
15-20 km
de fabrici
o clAdire cu mai
8-10 km
multe etaje
.0 casA cu un singur
5- 8 km
etaj
fereastra unei case
4 km
. co,ul de pe acope3 km
ri,ul unei case
2 km
oameni Izolati
t km
silueta unui om
ml,c6rilemTinilor,1
700 m
picioarelor unui om
pAlAria sau cAciula
400 m
unul om
. capul ,1 umerii,
300 m
ova/ul fe1el, culoa-

'1

rea 1mbrActmlntei
.chlpurlle oamenIlor, mIna
100 m
. clrAmiziie din pereti, forma şi culoar . frunzek>r copacilor
60 m
.ochii. naaul, degetele
20 m
. pleoapele
Daca ati reu,it sa le vedeti relativ
clar, tnseamnA ca vi bucurati de o acuitate vizualA buni.
Pentru a obtine aceste performante,
pe UngA o vizibilitate bună " o acuitate
vizuală normalA, este necesarA şi experienta celui care priveşte. e.lstă o veche zicalA marinareasd .Trebuie nu
numai sA priveşti. dar sa ,i vezi». DacA o
acuitate vlzuall scAzutA poate fj corectată cu ajutorul ochelanlor, calitatea
perceptiei vizuale poate fi ImbunAtA11tA
numai prrn 1mbogAtiree experientei
noastre. Cu efi vom cunoa,te mal multe
despre lucrurile ,i fenomenele lumii InconJurAtoare. cu atn: perceptiile noastre
vizuale vor fi mal bogate, compenslnd,
Tntr-o anumitA mAsurA, chiar o acuitate
vizualA mal slabi.
In numArul viitor vom continua cu
prezentarea unor proprietAti ale analizatorllor, pentru a putea trece apoi la
cunoaşterea aptitudinilor, temperamentului ,i caracterului nostru.
200 m

•
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RECOMANDĂRI SI
. UNELTE

schimbarea apei. Ce InseamnA _echilibrat»? Realizarea unei proportii corespundtoare de plante şi animale Intre
care sA se poatA stabili un echilibru
biologic. Se ,tie ci pentru mentinerea
vieţii pe,tii au nevoie de Oxigen pe car.
n iau din apă; In schimb, plantele absorb
8cfdul carbon;c biologic expirat de dtre
pe,tl ,1 elimin.! Tn apa oxigenul necesar

A

I

"'-~-TINERE

rllsplratlel pe,tilor. Este deci clar ca
trebuie si existe o

•

proporţie

corespun-

zAtoare de plante ,1 animale pentru ca
apa sA-,i păstreze compozitia ,i caiI-

tlltea constanti fArA a fi necesar adaosul

IU
Succesul mentinerII unui acvariu cu
animale vII depinde rn cea mal mare
mare masurA de felul In care 11 'nlretlnem. Un acvariu bine Ingrijit va avea o
bunA vizibilitate ,i o compozitie a apel
cn mai apropiatâ de naturi, animalele
avind In acest caz un comportament asemănAtor cu cef din libertate (reflexe,
reproducere etc.). O primA gritA a noas.trA esle ca acvariul sa ai~ suficientl
luminA. Stagnaree cre,terli plantelor
sau chiar putrezirea lor indicA insufi·
clenta luminii. In cazul cind nu avem
alti posibilitate, respect.v plasarea acvariului Intr-un loc mal luminos, vom monta cll mai aproape da suprafata apel
1-2 becuri de 6OW. Este bine sA lAsAm
aprinse aceste becuri 8-12 ore pe ZI
pentru a permite realizarea uniti cantitAti
luflciente de Oxigen, respectiva unei
fotoslnteze suplimentar. prin acest adaus de luminA. Pe lingA lumini becurile prezintA avantajul ci fnellzese apa.
lucru Important In timpul iernii, dar vom
aVINII 'n vedere ca
nu devlnj un dezavantaj vara. Apa caldA, dupA cum se
,tie, retlnlnd mai puţin oligen, acvarlul
avea nevoie de aerisire artificialA,
luplimentarl. In orice caz vom cAuta sA
respectAm temperatura optimA speciilor
noastre din acvariu. Pe cll este posibil,
vara este bine si plas8m acvariul In aşa
fel lnc" .. poatl primi luminA natural!
ftrA a mal fi nevoie de o suplimentare.
Pentru pe,tu exotici temperatura maxima nu trebuie sA depl$eascA 26-2TC
nu trebuie si scadA sub 18"C.

ea

CONSULTAŢII

o grijA permanenta va li Indepărtarea
stratulul verde de alge de pe peretI; este
bine sI-1 IndepArtAm numai de pe geamul din faţa cu un dispozitiv Simplu
construit de noi - o lamA de ras flută
pe o mici placi de lemn. La nevoie,
putem tolosl InsA ,1 o perluţj de dinti etc.
IndepArtarea algelor de pe un perete
al acvarlului ne va permite aA observAm
mai bine ce se tnUmpli In aceastl mica
lume pe care ne-am «conatruit-o» dupA
Imaginatia noastrA.
Pe celelalte geamuri putem IAsa algele,
pentru ci ele con8tituie hrana atit pentru pe,te ert ,1 pentru melcI. Pe tlngi
latura practici mal avem In vedere ,i
efectul estelic, ecranul verde fiind deligur mai decorativ.
- Apa din acvariu trebuie mentmuti
In permanentA curati, transparentl. Cum
vom r •• Uza acest lucru? Vom avea grijA ca In acvariu l i nu rAmlnă hrană
neconsumatA ori vreun pe,te sau melc
mort.
Apa pe care o scoatem cInd InlAturAm
detrltusul o vom Inlocui cu alta - care
• stat In prealabil Intr-un va deschis
timp de 3-4 zile ,i care In mod obliga·
toriu va avea aceea,1 temperaturA cu
cea din acvariu.
In general, la un acvariu bine Intretinul nu este necesari schimbarea - respectiv Inlocuirea apei -,ci numai completarea apei evaporate sau a aceleia
scoau odatA cu curAtirea vasului de mtl
(dupâ cum vom vedea). A,adar, Intr-un
acvariu .echillbrat» nu est. neceaarA

de apa. De pildA, Intr-un acvariu cu
capacitatea de 12 litri (30 cm lungime.
20 cm Uit,me ,i 20 crn InAltime) sint sufi -

ciente

1~15

putinA ,1 plantele «produc» mai putin
oxigen - In schimb consumi - , nu
vom IAsa prea multe plante tn acvariU,
care consumA ,1 ele din oxigenul necesar animalelor, ,i vom tndepArta 'dintre
plante exemplarele mal «vechi». Sigur
ca In aceste cazuri se recomandA ,1
Introducerea unul supliment de aer (a,a
cum am mai arAtat) . Daci vom observa
la un moment dat ca pe,11I se ridicA la
suprafata apei, resplrind aerul din at
mosferA, vom ,ti ci apa este lipSitA de
oxigenul neceaar ,i ca a devenit tox,cA.
AceastB nu are Insi nici o legAturA cu
«vechimea» apel, penhu cA la un acvariu
bine Inlretinut apa va fi cu atn mai clarA
cu ch va fi mai veche.
Cu timpul se adunA pe lundul acva·
riulu~'n special In adinciluri sau 1n jurul
plantelor, un strat de mtl. Acesta trebuie
'ndepArtat cu ajutorul unul furtun obi,·
nuit de cauciuc pe care dupA ce am
asplrat aerul din el n plimbAm pe deasupra mnului lAsInd apa murdarii cu m"
să se scurgă Inlr-o găleatA curată. DupA
citeva ore sau chiar o zi, cInd mllul s-a
depus pe fundul gAletii, putem turna apa
limpezitA Inapoi In acvariu, completfnd
numai cu apA stAtutA cIt este necesar
pInA la nivelul Initial. Pentru a ne u,ura
munca ,i 'n acela,i timp pentru a asigura curAtenia (aşa cum am arAtat şi In
capitolul refef/tor la constrUIt88 acvariului, este bine si atezlm nisipul In Iirat
Inclinat 1n directia anterioarA (latura
spre care privim), pentru ca In acest fel
milul si se depoziteze pe aceasti latură mal Inclinat!. Munca noastrA de
InlAturare a mII ului va fi astfel simplUIcată: vom aspira mllul mai u,or ,1 numai

,i

Cum putem deoMblltn . . .u mit.... nat"r.11 d. cea artlflclall?
CIteva mici e.perienţe, cu aubatanţe c.'e ae al.e.c tn I.boratorul
oric"ul chimist .",ator, ne pot Ilmurl

PRACTICE

Vi s·a spart un portelan la care tineati mult? lucrurikl le pot indrepta. Vă recomandAm citeva retete:
1. GumA arabicA sau clei de pomi, putinA faina ,i albuş de ou . Se amesteci totul
cu apA caldA pInA se formeazA o solutie vTt;coasA cu care se ung cele doua pirti ale
ob,ectulu~ale clror suprafaţe le-am curAtat In prealabil. legAm portelanul cu
sfoart a,tept m ca solutia folositi să se uauce.
li. Se amestecA 4 pArti de ghipa cu 1 parte de gumA arab'cl pulverizatj. In maantul foloslril,pulberea astfel obtinutA se amestecA cu apA pinA ce se formează o
I>aatl cu care se ung pArtile apart •. Se preseazA bine ,1 se Iad ,i sa usuce pe cit
POllb,1 departe de orice sursa de cAldurA.
Reteta aceasta o puteti folosi ,. pentru lipirea marmurM ,1 a alabastrulUI.
111- luati albusul de la un ou
adAugat, o lingurita de ipsos. Cleiul obtinut se
apl,cA imedial pesupratetele spărturi,i, 1IIisAm
se usuce timp de 2-4 de ore,avTnd
grhl ca cele douA bucati si fie cit mal bIRe apltcate una peste cealaltA.
Pentru. curAta tacimurile Iau orice alte metale luatrUlte~ folositi următoarea retelA: toplU la flacArA foarte mica (fAra a fierbe): săpun (in bucAti mici) -150 g; carbonat de calciu -20 g; o_ld de fier (Fe t O ~ ) -10 g.
(Oxidul de fier se poate obţine calclnind Intr-un creuzet 200 g de sulfat fero s
cu 300 g de clorură d. sodiu $i spAltnd atent ceea ce rAmine.)
Tartrat de potasiu -10 g; carbonat de magneziu -10 ~ apa -100 g.
Argintlrla o pute,1 curAta cu praf foarte lin de oxid de fier diluat In alcool.

°
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plante aCI/alice. 2-3 pe,ti.

,on d. 2-3 cm ,1 4-6 melcl acvatlei.
In timpul lernl~ c1nd este lumini mal

de pe o ~numltl . uprataţl a acvarwlu "
tArA a mai rllcoli Iau deran .. planteltt
,i animalele.
Pentru mentinerea curAteniei In acv<l
riu este foarte practiC d recurgem la
ajutorul unor animale care se hrlnesc
cu resturile ce ar putea degrada chlmlS·
mul apel. Printre acestea amintim meJcij
limnea (foarte putini), Planorbis ,i scoi·
ci" Unlo, Anodonta, OrelSlena etc
- Se recomandA, de al8men88, aco·
perlrea acvarlulul cu un geam sau o
pinzA tinA, prin'" cu elastic pentru C. I
sA nu cadl prat In .cv.nu şi In piua spru
a evita ca locatarii mai vioi si rişte sailuri
pe parchet (Tritonl, DytlscuS
chla,
unii pe,U) .
Pentru Intretinerea curl1enl .. acvar lului alnt neceaare citeva unelte relatiV
u,or de procurat," anume:
1. O pipetl speciali cu deschiderua
mal largA cu care se poate recolta prin
aspiratie puletul toarte mic al unor pe, t.
cum alnt de a xemplu, gupli.
2. PUnti mici de stlcll la care se fixeazA un tub de cauciuc. Cu ajutorul
lor ae poate absorbi mllul de pe tundul
acvariulul pe o suprafatl mai mare , i
fArI a tulbura prea muti apa
3. Un mic clorpac confectionat de nOI:
se coase pe o ramA de sIrmA prevAz ulA
cu mIner o pungA din tifon. Cu ajutorul
lui putem manevra pe,tI,orll din acvariu,
fie separarea pu,etulul, fie a animaleior
bolnave etc. Eventual, ciorpacul va avea
rama In unghiuri pentru a putea fi m:...
bine explorate coltUrile acvariu lUi unu.
obi,nuiesc si se refugieze peştii CII"!
vrem sI_1 prindem.
4. RAzultorul de geamuri este un di spOzitiv format dlntr·o tUA terminatA
cu o pUicuţj de lemn sau de metal 8$(zatA oblic ,i la care se flxeazl cu 2 tu·
ruburl o la mi de ras. Cu acest rAZUllor
IndepArtAm stratul verde de alge de PtI
peretii acvariu luI.
5. Pentru administrarea hranef putem
folosi un ati dispOZitiv extrem de slm~
plu,dar foarte necesar. Este un inel mic
din celuloid, cauciuc sau plastiC care
poate pluli pe apl fi In car. se presarl
hrana uscatA pentru pe,ti. In acest "A,
hrana nu se va mal ImprA,tia pe toatA
suprafata apei.
6. Un termomelru de baie pe care 11
scoatem din auportul lui de lemn cind
dOrim sA mburam temperatura apei ,1
it cufundim In acvariu In mod obl,nul t.
Termometrele pot fi prinse şi permanent printr-un inel filat de marginea
ramei .
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In cazul1n care atofa are In alcAtuirea 18 atit fibre naturale cll ,i artificiale se obtl,!
,i reactiile materialelor artificiale ,i reacţiile materialelor naturale.

Rubrici redaclall do Volchl,_ OOMÂNEANTU

JOCURI
OISTRACTIVE

Existind 13 puncte fixe de control
prin care un paznic-detectiv ar urma
să treacA, in fiecare noapte, de clte
douA ori (vezi schema alAturati), cAutati si aflaţi Care ar fi drumul cel mai
scurt (economicos) cu putintA, VA
precizăm că rondul de control incepe
la obiectivul .1» şi se terminA la obiectivul .13», drumul cel mai scurt
mAsurtnd 2800 m. In ce ordine veti
controla cele 13 obiective? (Problema
are douA solutiL)
1n cercurile diagrame! de mal JOS
se inscriu cifre cuprinse intre 1 şi 9,
asHel incrt suma cifrelor pe orizontalA,
verticalA sau diagonală sA fie egală
cu 18. Problema are mai multe solutii
Spiritul d. ob• .,v.ţle, .e.lzar•• al.m.ntalor
'paobl,nult. ,1 re.ctl. Pf'ompt.l •• pot antrena.
Incarcaţl .... real.lţl In flaurll. t-12 formei.
ea·•• care Intri (••u nu) In compozit/« lor.

j

EHNIU

RAspunsul direct $1 personal- Prin
continuA sA fie modul nostru

poştl-

principal de a coresponda cu cititor.
r.... lstel. Pentru acest «dialog., ca şi
tn numlrul precedent, reţinem doar
acele scrisori car., depAşind sfera
interesului «pur redaC1lonal., justificA
o dezbatere colectivA şi o repreclzare
de IntenţII, posibilitatt şi. perspective
tamatlce reele. Avem numai 24 de

pagini, iar numArul «pasiunilor. - al
«hobby»-urilor diferenţiate oarecum
oficial - se cifreazA la c11av8 mii.
eforCeea ce nu InseamnA, fireşte.
tul unei mal bune «contextlrl tematice»,

ca

cum ni
şi

s~

scria adesea, nu

'18

rAmine

In viitor principala noastrA preocupa-

re. Inca o datA 'IA mullumlm pentru
scnsorl, pentru sugestii, pentru aprecieri ŞI pentru Increderea dv. Ne anga·
jlm 8-0 onorAm. prin aceleaşi 24 de
pagini

1. POPESCU - BUCUREŞTI. Problema «temelor·concuru saU, cel pu·
tin, a temelor propuse spre rezolvare
cititorilor, ca exerciţiu d. Inventivitate ,1, totodatl, t.st de verificare
a spiritUlui de soluţionare practici,
reall.tl (chiar şi ln afara unor «mari
concursuri cu premii.) ne preocupa şi
pe noi. Sugestia dv. - aceea de a se
Incerca realizarea unul «nomencla·
tor» de teme de certA angajare inventivA. abordabile ca grad de dificultate
tehnică şi, nu tn ultimA Instant!!, necesare şi realizabile (utile economiei}-se
'nt1lneşte cu o mai 't8che intentie a
«Tehnium»-ulul. Un astfel de «nomendator. tematic cere InsA timp (un
studiu foarte temeinic) şi, mai ales, o
estimare judicioasA a posibilitatilor
cititorilor noştri. Speram ca pinA in
toamnă, totuşi ... In rest, problema
redistnbuirri prin Intermediul şcolilor
(al laboratoarelor de electronic!) şi a
radlocluburilor a unor piese - tranzistori, lAmpi etc. - sortite, dintr-un
motiv sau altul, cadrii . dar deplin
utilizabile de cAtre miUe de constructari amatori, sperAm sA-şi gaseascA
pInA la urmA cuvenitul ecou. IncluzTndu-va «din oficiu» printre corespondentii noştri permanenţi, aşteptAm noi
scrisori.
MARIAN RlşCA - SUCEAVA.
Schema «frigometrului» pentru temperaturl Joase a fost remisA colegilor
noştri de specialitate. In cazul unei
avltAri favorabile o veţi regAsi in paginile revistei la rubrica «CITITORII
NOŞTRI PROPUN •. Ce .. ce nu in·
seamnA neapărat (in orice caz, nu
totdeauna) cA schema, montajul, ideea, prinCIpiul de rezolvare nu ar fi
pasibile de perfecţlonAri ultefloare
Deci v-ar rAmIne «riscul. s4 primiti la
rindul dv. (prin intermediul revistei,
fireşte) SCriSOri de raspuns. menţiuni,
precizari ŞI observaţu .. nu totdeauna
magulitoare. De aici insa şi farmecul
«meseriei» de constructor amator «La·
bOflltorul chimistului». dupa cum observati. a şi devenIt.. realitate Pe
curind - «consultaţii şi probleme de

fizică». Avem şi noi nevoie de timp şi,

mai ales. de experienţa care desparte
inevitabil «debutul. unei reviste de
orientarea tematicA, mereu mai largA,
pe care o reclama preferintele cititorilor noştri.
MIHAI COSAMBEANU - BUCUREŞTI. Ne IOtereseazA uceasul de
expunere electronic», «aparetul de marit», «dispozitivul de TncAlzlre automata a acvariilor. şi, mai ales, montajele pe circuite imprimate despre care
ne scrieţi. AşteptTndu-vA la redacţie
(cu noi propuneri şi, evident, schemele
făgAdulte~ vA reamintim cA lista colaborah)(ilor noştri permanenţi nu este
o listA ... «Inchisa •.
PUIU GHEORGHE - REŞITA. Am
reţinut ambele materiale «mlcromaşina de calcul» şi «aparatul pentru
verificarea şi mAsurarea rezlstentelor,
condensatoarelor şi tuburilor electro·
nice». In resl, fara sA tim o revistA de
«radio-electronicA». sperAm sa nu vA
dezamaglm. AşteptAm noi scrisori.
E.V_ - HUŞL Montajele solicitate
de dv. au şi fnceput sA aparA. Ne-ar
Interesa foarte mutt
ne scrieţi «cum»
le
«dacA» (şi in cit timp) aţi izbutit
realizati.
V. URSESCU - BRAŞOV. Ştim
foarte bine cA materialele pe care le
ImplicA realizarea practicA a schemelor apArute In reyistA nu 8e gasesc
totdeauna uşor. Tn numerele noastre
viitoare vom publica o lista de piese
electronice reciproc Inloculbile şi vom
incerca sA pledAm, totodata, pentru
aprovit!onarea corespurldtoare a magazinelor destinate constructorilor
amatori. Nu ni se pare utopici nici
realizarea unor secţii «Tehnlum» la
magazinele de specialitate. Aveti Incredere In noi şi acordati-ne. timp.
PAVEL MATEI - BUCUREŞTI.
Propunerile dv. tematice sInt realmente interesante. Unele dintre ele cultivarea florilor, de exemplu - vor
fi concretizate de altfel foarte curTnd;
testele pentru cunoaşterea aptitudinilor reale
debuteazA IncA din acest
număr; alte propuneri necesita fnsa
apropierea unor noi colaboratori, specialişti ş~ In primul rtnd, a acelor pasionaţi care, asemenea dv., stnt gata
sA ne informeze asupra activitAtii lor
extraprofesionale, deseori, adevarata
şi neIntrerupta lor «pasiune de o
viatA». VA mulţumim.
S. MUHIDDIN - VIDELE. Intr-o
viitoare rubric! de «Idei şi sugestii»
(o şi avem In vedere, de altfel) solicitarea dv. - «o schemă pentru reglarea
automata a contrastuiui la aparatele
T.V. in funcţie de lumina din camerA»
- şi-ar gasi un loc nimerit Evident, alţi
cititori ar putea sA vA rAspundA ci
reglajul pe care-I aveţi In vedere nu
depinde numai de lumina dlO camerA,
ci şi de preferintele (datale subiective)
a" privitorului, dar tot attt de bine ali
putea gasi un cititor care a şi realizat
o astfel de schemA. Ca specialiştII
noştri sA poatA realiza practic. lunar.
cele 1000-1 500 de scheme originale
care ne sint solicitate In scrisori, ar

sa

sa

Numerele d
sint practic epulzUe;
şI, spre rqretul n
Interne. Diferitele

In spe<:laI, mal atentl:~~!~"
remise O.s_E.P.-uJul.
neintrerupt de la 40 000
65 000 exemplare ţiile şi HmItlrlle la a
diferiţi cititori din Bucureşti ..
uaor simple nelntelecerl de
ORICARE AR FI NUMĂR
SE BUCURE DE UN REGIM

trebui sa creAm un veritabil institut de
proiectare ... Ia cerere. Ceea ce nu in~
seamnA, InsA, cA nu vom veni in Intlmpinarea solicitarilor de meI mare frecvente.. Vom publica, deci, vA promitem:
scheme pentru amplificatoarele radio
de mare fidelitate, scheme pentru stabilizatori de tensiune şi noi date constructive pentru antene" pe care le
aveţi in vedere.
DAN ALEXANDRU - comun.
GRANICE!jTI. Datele conatrucll ..
(rezistenţe şi capacitAţi) Impuse de
realizarea «blitz»-ulul electronic au
şi epArut in "umArul nostru din Ianuarie. Aşteptam prima fotografle realizatA, sperAm, cu acest blitz.
TANASE ADRIAN - BuzAu. Publicarea schemelor de montaj pentru
un magnetofon e o treabA uşoarA.
Costul magnetofon ului, Insa, s-ar ridica la un nivel apropiat pretUrilor
stabilite pentru magnetofoanele existente In comert. Tn plus. realizarea
propriu-zisA a unul magnetofon implic! o mare experienţA practicA, scule, dispozitive şi procurarea unor piese. nu totdeauna uşor de procurat

I februarie .Ie revistei
tatea de a le retlplrI
UD fel de <<reZerVe»
difuzarea revistei şi,
te ,1 centre vor fi
ajal, acesta a crescut
te In decembrie la
tim numAr. Restricsituaţie semnalati de
a - s-au datorat
ABONAMENfELE,
R, CONTINUĂ SĂ
RITAR_

priveşte consultaţille

pentru «pamagnetofonulul. ele sTnt In
atenţia revistei.
THEODOR CONSTANTINESCU - BUCUREŞTI. Exceptind a,tuoţiile cind ne propunem si solicitAm
fantezia constructorului amator, sche·
mele noastre cuprind lista exacta de
piese necesare montajului (mal putin
materialele mArunte şi sculele pe care
consideram ca, pasionaţi tiind, le ave1l>
Retinem lnsl ideea publicArlJ unui numAr mai mare de detalii constructive
(eventual, fotografii) aferente montaJuluI. Cel puţin pentru IncepAtori. Aştep
tam nOI sugestii.
VIOREL M. SOARE-cALARAŞI.
Rubrica bibhograficA pe care ne-o
sugerati este deplin realizabilA. Mai
exact, vom publlea foarte curind lista
cu cArtile de cApătir ale unor pasiuni
şi (de ce nu?) vIItoare profeSII. (<Aparatul pentru controlul televizoarelor. a
fost remis pentru consultare speciaCft

sionaţii

liştilor noştri
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