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Cind se trece
sau
narea
montaj
cu tran~
zistorÎ este
să se cunoască starea
componente şi
in special a tranzistorilor prevăzuţi in
schemă.

Cum este bine ştiut, tranzistorii cu
aceiaşi cod, de aceeaşi fabricaţie, diferă intre ei printr-o seamă de mărimi
ce le caracterizează performanţele. Aceste mărimi cuprind un număr foarte
mare de parametri. O parte din parametri pot fi luaţi din cataloage, rămÎ
nind o parte ce trebuie determinati
experimental.
Pentru construcţii şi depanări curente este suficientă cunoaşterea caracteristicilor statice cu ajutorul cărora
se poate aprecia calitatea unui tranzistor.
Dispozitivul pe care il prezentăm
in cele ce urmează oferă posibilitatea
determinării caracteristicilor statice ale oricărui tranzistor, indiferent de tip
şi putere.
Cu acest dispozitiv se poate măsu
ra:
- Curentul rezidual colector-bază

(I

);
CBe
urentul rezidual colector-emiter

(lCEO);
- Factorul de amplificare static in
curent (13).

}3=unde:

ale =

ill B =

n.U

variaţia curentului de colec-

tor;

variaţia curentului de ·bază.
Din cele de mai sus reiese că pentru a calcula valoarea lui J3 trebuie să
cunoaştem variaţia curentului de colector şi de bază.
Oispol'itivul dă posibilitate măsurării
acestor curenţi, precum şi a variaţiei
lor, putindu-se ridica şi curba I =
C
= f(lB)' adică curentul de colector
funcţie de curentul de bază.
După necesitate, se poate măsura
şi regimul tranzistorului În montaj.
Dispozitivul oferă avantajul că scuteşte constructorul amator de procurarea (sau imobilizarea) unui instrument de măsură numai pentru măsu
rarea unor tranzistori, el putind utiliza
cu egal succes un aparat universal de
tip «Avomet», «Unimet» etc., iar dacă
se gradează cadranul potenţiometrului
poate utiliza numai un miliampermetru (1-3 mA).

k
mitează
curentul de
maximum
mA,
in calul unei manipulări
protejind tranzistorul (T).
Comutatorul (KJ serveşte la schimbarea polarităţii fUncţie de tipul tranzistorului măsurat (p n p sau n p 11).
Dispozitivul se poate realiza Într-o
cutie din material plastic.
Pe panoul frontal (fig. 2) vor apărea
axele potenţiometrului (P), axul comutatoruiui (K ) şi cel al comutatorului
1
(K ), soclul pentru fixarea tranzisto2
rului, precum şi suportul prevăzut cu
cele 6 borne (b ... b6 ).
1
Soclul se construieşte după datele
din fig. 3, din tubuleţe de alamă cu
diametrul de 2,5 mm prin nitui re. Acesta este prevăzut cu două borne pentru emitor (E), pentru a uşura fixarea
tranzistorilor de diverse fabricaţii.
Suportul cu bornele b ... b poate
1 6
fi construit asemănător cu soclul pentru fixarea tranzistorului.
Bornele b1 , b!) servesc la verificarea
tensiunii surse! de curent interioare

UN INSTRUMENT DEOSEBIT DE UTIL

Aşa cum reiese şi din denumire, aparatul
poate măsura tensiuni (continue şi alternative), curenţi (continui) şi rezistenţe. Elementul cel mai important ÎI constituie instrumentul cu cadran mobil de 1 mA sau de 2 mA.
(Folosirea unui instrument mai puţin sensibil face ca avometrul pe care-I realizaţi să
nu mai fie un aparat cu imp.edanţă de intrare
mare, de unde şi utilizarea lui Într-o serie
de măsurători să nu fie indicată; de exemplu,
măsurători de tensiuni la bornele unor rezistenţe de valoare mare). Se pot măsura
tensiuni continue pe 4 scări, şi anume:
10, 50, 200 şi 1 000 V; tensiuni alternative
pe 3 scări: 10, 200 şi 500 V; curenţi pe 4scări: 1, 10, 100 şi 1 000 mA şi rezistenţe
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pe 2 scări: 10 şi 100 k.Q. Pentru măsurarea
tensiunilor continue se foloseşte instrumentul indicator de măsură În serie cu rezistenţe adiţionale, iar pentru tensiuni alternative se foloseşte acelaşi instrument
asociat cu o punte (dioda) redresoare şi cu
rezistenţe adiţionale. Pentru redresare se
poate folosi orice tip de diodă cu germaniu
utilizată ca diodă detectoare. După cum se
observă În schemă, se foloseşte o red resare
a unei singure alternanţe. Valotile rezistenţelor adiţionale pentru scara de curent alternativ sînt valori aproximative; valorile
exacte se pot stabili numai prin Încercări
cu rezistenţe În jurul acestor valori aproximative, ele depinzînd de. caracteristicile dio-

nu avem
pe cadra~ote~ntjometirului
măsurători

(P).
curente, bornele
sint scurtcircuitate.
RA:~!i"::Ira:>!::I acestui dispozitiv nu ridică probleme constructive deosebite.

MODUL DE UTILIZARE
După introducerea corectă a tranzistorului În soclu şi conectarea instrumentului
se trece la măsurătorile
efective.

MASURAREA CURENTULUI
REZIDUAl COLECTOR-BAZA
(I
)
CBO
Comutatorul (K ) se trece pe poziţia
1
(I
)' potenţlometrui (P) la vaCBC
loarea maximă (500 kQ, deci curentul
minim), se inchide contactul (1) şi se
citeşte curentul pe instrumentul (IT)'
fixat pe scara adecvată. Citirea reprezintă I
' Se apreciază ca buni
CBO
tranzistorii cu I
sub 5 }IA pentru
CBC

6

cei de radiofrecventă, sub 20 pA pen..
iru cei de audiofrecventâ de putere
mică şi sub 200-300 ·pA pentru cei
de putere.
....
.
După măsurarea .CBO· contactul
(1) se deschide.·
.
Tranzistorii cu curenţi· mai mari se
consideri de fa inceput" ca necores...
punzători..
.

MASURAREA CURENTULUI
REZIDUAL COLECTOR-EMITOR

(lCEO>
Comutatorul (K ) se trece pe poziţia
1
2 (lCEO)' potenţiometrul (P), de asemenea, la valoarea maximă (500 kO>.
se inchide contactul (1) şi se citeşte
pe instrumentul (lJ)' fixat pe o scară
ce măsoară curenţi de ordinul sutelor
de microamperi. Citirea reprezintă
I
' Se apreciază ca buni tranzistorii
CEO
cu r
sub 100 pA pentru cei de
CEO
radiolrecvenţă. sub 400-500 pA pentru cei de audiofrecvenţă şi sub 8001 000
pentru cei de putere (cei de
mare putere pot depăşi 1000 pA).
Se recomandă ca la măsurarea curentului 'CEO a tranzistorilor de putere
să se lucreze cu grijă, să se citească
repede pentru a se evita ambalarea
termică ce duce la creşterea exagerată
a I
şi deteriorarea tranzistorului.
CEO
Tranzistorii cu curenţii (lCEO) mai
mari sint consideraţi, de asemenea,
necorespunzători.

După măsurarea I

se deschide.

CEO

' contactul (1)

MASURAREA fACTORUU.n

DE AMPliFICARE (
Pentru
plificare

B)

măsurarea

(13 )

factorului de amse procedează astfel:

.

â'C .

Din raportu&---::- se calculează
Comut§ltorul (K ) se trece pe poziţia
1
4. (le)' potenţiometnd (P) la valoarea
maXImă (curent minim), instrumentul
(IT) pe o scară de ordinul miliamperilor (de exemplu: 1-5 mA), comutatorul K pe poziţia pnp, se inchide contactuf (O şi se citeşte curentul indicat
de instrumentul (IT); se roteşte butonul potenţiometrului (P) in sensul
creşterii curentului, pină ce acul instrumentului va indica o valoare convenabilă (exemplu: 1,5 mA), apoi comutatorul 1<1 se aduce pe poziţia S (lB)~
(fără a deschide contactul 1), instrumentul pe o scară de ordinul microam perilor, citindu-se curentul
(exemplu: 12 pA). Se trece din
comutatorul K pe poziţia 4 (dar nu
1
inainte de a trece instrumentul pe scara
miliamperilor), se roteşte butonul potenţiometrului P de astă dată pînă ce
curentul de colector le creşte cu 1 mA
(exemplu:
Pe poziţia S a comutatoruiui
se citeşte creşterea
bază (exemplu: 32
pA). Odată obţinute aceste valori,
contactul I se deschide şi se trece la
calcul.
Luînd valorile cUl"entil(~r exernpluhJÎ
din paranteze.
de ampli"tici:l.re
se calculează astfel:

a

âl

pentru valorile mardes intilnile (B =
30••.150).
Deci, cunoscînd valoarea lui AlB'
trecind la abacă, se citeşte direct factorul de amplificare
- Se recomandă verificarea
bilă a tranzistorului cu un oh:metru
pentru a depista un eventual scurtcircuit intre electrozi. In acest caz nu
are sens introducerea lui in dispozitivul de măsurat.
- Măsurătorile vor incepe cu instrumentul de măsurâ IT din poziţia curenţilor mari (scara mA) spre curenţi
mici.
- Fixarea tranzistorului În soclu se
face cu penseta. Se evitii atingerea
cu mina. (Măsurarea făcîndu-se la
temperatura camerei.)
- Comutatorul
(3x4 poziţii) se
comutator obiş
poate realiza
nuit (3X3
la care se adaugă
a obţine cea de-a
cite un
patra poziţie.
Valorile obtinute
măsurarea cu
cOimlJiarclbille cu
acest dis,po'zitiv
valorile
cu
aparate
Dispozitivul mai sus descris, o dată
realizat, va deveni o piesă indispienlsabilă În
realizarea
montaj cu

a.

2 500-1 500

1 000
-=50
.6I
32-12
20
B
(0Ic. şi Ai B se iau in microamperi
sau In miliamperi).
Tensiunea constantă: 4,5 V.
Pentru măsurarea tranzistorilor de

a

tipul npn comutatorul K se trece pe
~oliţia npn. inversÎndu-s~ şi legăturile
mstrumentului
(polaritatea din paranteză).

- Creşterea curentului de colector
de 1 mA nu este critică;
- Considerind creşterea curentului
de colector AI de 1 mA (1000 }IA),
C
se poate face o abacă În
rămîne constant, variind
la
tranzistor la tranzistor.

delo!" redresoare folosite.
tori de

se toios1est:e

amintit cu o baterie
aducerea
introdus un Dotellti1oITbetn

latura de 40
borne la care se vor
pentru măsură. Valorile
paranteze
ia
cator de 2 mA.
paraţie) se va folosi un
nal de clasă ridicată.

a

o serie de

ţări,
şi ţara noastră,
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• CIOCANUL ELECTRIC

LIPIT TIP "PISTOL"

TRANSFORMATOR DE SUDURĂ
• REDRESOR DE PUTERE CU DOUĂ TENSIUNI

E

CIOCANUL ELECTRIC
DE LIPIT
np"Pls L"

Ing. LIVIU MARTIN

Stud. VASILE CĂUNESCU
Deşi mai dificil din punct de vedere al execuţiei,
ciocanul electric de lipit cu transformator incorporat
permite realizarea unor lipituri de o fineţe şi o precizie deosebite, imposibil de realizat cu ciocanul cu
rezistenţă de tip obişnuit. Randamentul său este
considerabil mărit, iar energia calorică disipată În
jurul locului lipiturii este practic nulă, deoarece vîrful metalic se încălzeşte aproape instantaneu.
Elementul principal care intră' in componenţa
ciocanului este miezul magnetic al transformatorului de alimentare, compus din tole cu lăţimea de
10-20 mm
Tolele cele mai indicate pentru
construcţia
magnetic, avind in vedere obţinerea unui gabarit cit mai redus, sÎnt~cele utilizate
În transformatoarete de sonerie, bineinţeles respectindu-se condiţia ca secţiunea miezului să atingă
5 cmp. Bobinajul de alimentare, executat din conductor de cupru izolat cu email, cu diametrul de 0,5 mm,
are 680 de spire pentru alimentarea la 220 V şi o priză
mediană la 340 de spire pentru 110 V. Pentruiluminarea locului lipiturii se execută un bobinaj suplimentar compus din 7 spire cu diametrul de 0,5 mm,
care urmează să alimenteze un bec cu lupă, de tipul
celor folosite În lanternele «luminita». Bobinaju!
secundar propriu-zis este format dintr-o spiră de
cupru dreptunghiulară, cu secţiunea de 8x3 mm.
Spira, reprezentată in fig. 2, este izolată cu bandă
Îzolatoare, iar intre cele două ramuri ale ei care constituie «ţeava pistolului» se fixează o fîşie de material electroizolant.
După executarea bobinelor 1 şi 2 din fig. 3, pe
carcasa din pertinax 3 se «ţes» tolele de transformator care formează miezul său magnetic 4. la extremitatea spirei din secundar se practică două găuri
filetate M 3, de care se fixează un conductor de cupru 5, care reprezintă elementul de încălzire al ciocanului. Conductorul 5, cu un diametru de 1-1,5 mm
şi lung de 50-100 mm, se ataşază cu ajutorul şuru
burilor şi rondelelor metalice 6. Se vor stringe cu
putere cele două şuruburi de fixare, deoarece o că
dere de tensiune parazită datorită unui contact
imperfect Înrăutăţeşte considerabil randamentul aparatului.
Becul cu lupă 7 se fixează într-o dulie de lanternă
8, prinsă de miezul transformatorului prin intermediul unei bride metalice.
Pentru a evita funcţionarea continuă a ciocan ului,
ceea ce ar duce la fncălziri exagerate, «pistoalele»
de acest tip sint prevăzute cu un contact elastic,
care se inchide numai in timpul lipirii. Un «trăgaci»,
pe care-I puteţi executa din masă plastică 9, pivo-

tează În jurul unui bolt fix 14, presînd lamela elastică
de alamă 10 pe contactul 17. lamela, confecţionată
din bornele unei baterii de lanternă uzate, este fixată
de carcasa ciocanului prin şurubul 11. Alimentarea

este asigurată de un cordon bifilar obişnuit 16,
fixat de carcasă printr-o mufă 15. Dată fiind încălzi
rea redusă a transformatorului, carcasa 12 se poate
executa dintr-o cutie de material plastic - eventual
dintr-o săpunieră - În care se vor practica găurile
de ventilaţie şi decupările necesare montării celorlalte piese. Minerul pistolului 13, confecţionat dintr-o cutie de dimensiuni mai reduse, se
cu un solverlt adecvat sau se
prin intlsrnneeUu!
citorva
de carcasa
a putea schimba cu uşurinţă tensiunea la care lucrează cÎocanul
electric, este preferabil să se fixeze pe patul pistclului o mică placă de borne 18, la care se aduc cele
două prize aie infăşurării transformatorului pentru
110 V şi 220 V şi unul din firele de alimentare de la
reţea. O clemă metalică stabileşte contactul necesarpentru funcţionarea la tensiunea dorită.
Deşi mulţimea repereior mărunte care intră În
componenţa ciocanului electric de lipit de tip «pistol» face dificilă o evaluare e,xactă, costul acestui
instrument nu depăşeşte 100 de lei.

o

Fig. 1

*

O soluţie originală pentru construirea unui ciocan
electric cu rezistenţă este oferită cititorilor noştri de
către Vasile Călinescu, student la Facultatea de
mecanică fină din Bucureşti, care propune ca întregul sistem de încălzire să fie integrat În corpul
unui pistol-jucărie, de tipul celor «cu ventuză», In
extremitatea uşor lărgită a ţevii pistolului se introduce corpul propriu-zis al ciocanului de lipit, construit după «canoane» clasice. Cordonul de alimentare a ciocanului străbate ţeava şi patul pistolului şi
iese printr-o gaură practicată În miner (fig. 4). Elementul de încălzire prezentat În fig. 5, uşor de pro-
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curat la magazinele cu produse electrice, este fixat
intr-un cilindru de metal, închis la cele două capete
cu două şaibe metalice, găurite pentru a permite
fixarea virfului de cupru şi a cordonului bifilar.
Cilindrul metalic se execută fie dintr-o ţeavă cu diametrul interior de 22 mm, fie din tablă groasă de 1 mm.
Toate elementele care sînt supuse încălzirii se izo':'
lează de corpul pistolului cu folii de mică sau azbest.
Aparatul are un aspect deosebit de plăcut, se
manevrează cu uşurinţă. iar preţul lui este considerabH redus in comparaţie cu cel al ciocanelor de lipit
care se găsesc in comerţ.

Ing. PAUL NITĂ
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În materialul de faţă vă propunem construcţia pentru înfăşurarea secundară. Se recomandă ca
unui transformator de sudură cu arc, cu alimen- ea să Îmbrace bine coloana transformatorului,
~vÎnd aproximativ şi aceeaşi înălţime cu aceasta.
tare de la reţeaua de 220 V.
Atragem atenţia că, pentru realizarea unui Infăşurarea de Înaltă tensiune (primară) va avea
astfel de transformator, procurarea materialelor 348 de spire bobinate cu conductor de cupru
reprezintă totuşi o problemă. De asemenea, În emailat cu diametrul de 2,3 mm, jar înfăsurarea
timpul lucrului, sînt absolut necesare mănuşi de secundară va avea 66 de spire bobinate ~u bară
de cupru emailată cu dimensiunile 7,4 x 3,53 mm2..
cauciuc şi mască de protecţie.
Dat fiind faptul că transformatorul este solici- E bine ca cele două bobine să se realizeze separat,
tat pentru nevoi domestice, deci pentru mici pe şabloane, pe carcasă fiind puse după formare.
suduri, el a fost proiectat să lucreze cu electrod Intre straturile înfăşurărilor, la bobinaj, se va
de sudură cu diametrul de 2 mm şi va putea fi pune preşpan pentru izolare. Dacă există posiutilizat la sudarea materialelor cu grosimi pînă bilitatea, se recomandă impregnarea bobinelor
la 4--5 mm. Curentul de arc este direct influen- montate pe carcasă prin scufundarea Într-o baie
ţat de grosimea materialului ce se sudează şi, cu lac. Această operaţie se poate face şi prin
de aceea, pentru a realiza o cusătură de sudură pensulare. După uscare se poate trece la impabună s-au prevăzut prize de regla; În secundar. chetarea miezului.
De jugurile de strîngere se vor fixa plăcile de
În acest fel se vor .obţine mărimi diferite ale curentului de arc pentru diferite grosimi ale mate- borne din textolit sau pertinax. Pentru primar
placa va avea două borne, iar pentru secundar
rialelor de sudat.
În fig. 1 este arătată construcţia miezului mag- 4 borne. După legarea infăşurărilor la plăcile de
netic. Se folosesc tole de 0,35 mm grosime tăiate. borne. transformatorul se poate aşeza pe un sula dimensiunile 64 x 184 mm si 64 x 124 mm, port, urmînd să fie acoperit cu o carcasă meuimpachetarea realizÎndu-se ca in figură, pînă se lică din tablă perforată care facilitează ventilarea
obţine grosimea de 75 mm a jugului. După im- lui. Carcasa trebuie să permită accesul cablurilor
pachetare. miezul trebuie strîns Între două de alimentare şi al celor de utilizare. Pentru alijuguri metalice sau de lemn, atît În partea supe- mentarea primarului e nevoie de două cabluri
rioară CÎt şi În cea inferioară. Stringerea se reali- izolate cu cauciuc, cu sectiunea conductorului
zează cu buloane (fig. 2) şi trebuie avut În vedere ele 4 mm2.. Alimentarea ~e face direct de la
că un miez foarte bine strîns se Încălzeşte mai tablou, printr-o siguranţă de 15 A. Pentru utilizare e nevoie tot de două cabluri izolate cu
puţin.
Cele două înfăşurăr! ale transformatorului sînt cauciuc, cu secţiunea conductorului de 16 mm2 .
dispuse pe aceeaşi carcasă. Carcasa se confec- Unul se leagă cu un capăt la poziţia O (fig. 3), iar
ţionează din preşpan de :2 mm grosime, cu două cu celălalt capăt la un cleşte cu arc pentru prinsecţiuni: una pentru infăşurarea primară, cealaltă derea obiectului de sudat. AI doilea cablu se leagă

Ing. Dinu ZAMflRESCU
Redresorul din figura 1 poate livra diodă (fig. 2a),
Cuplînd priza mediană la masă prin
la ieşire două tensiuni diferite: U şi U/2,
În cazul de fată 1 000 V, respectiv intermediul rezistentei echivalente de
500 V. EI poate fi utilizat fie pentru ali- sarcină conectate între borna de +500 V
mentarea unui emiţător de pînă la şi masă, se recunoaşte schema de
250 W putere absorbită lucrînd În tele- redresare dublă alternantă cu două
grafie sau SSB, fie pentru alimentarea, diode şi cu două înfăşurări ale transîmpreună cu etajele de putere aie formatorului legate În serie, cu simpla
modulatorului, a unui emitător modu- deosebire că diodele sînt introduse
lat pe anod de circa 100-120 W putere În alt punct (fig. 2b).
absorbită. De asemenea, poate aliCurentul va străbate succesiv tubumenta un amplificator audio de pînă rile din stînga schemei, respectiv cîte
la 100... 150 W utilizat În sonorizările 125mA de tub, adică 62,5 mA prin
exterioare.
fiecare diodă. În concluzie, cînd se
Transformatorul are o singură înfă debitează 1 OOOV şi 250mA, respectiv
şurare'de înaltă tensiune de 2 x 500 V şi 500V şi 250mA, toate cele trei tuburi
schema utilizează trei tuburi de tip vodi utilizate la maximum, fiind parcur5Ţ3. Fireşte că utilizînd o înfăşurare se de o componentă medie de 125mA
de 2 x 250 V se pot obtine tensiunile prin fiecare diodă. În timpul alternanţe
redresate de 500 V şi 250 V la acelaşi lor inverse, cît timp diodele sînt blocate,
curent debitat maxim sau, dacă nu tensiunea inversă pe fiecare diodă nu
este necesar un asemenea curent, depăşeşte cifra maximă admisă pense pot utiliza alte redresoare, de pildă tru fiecare tub, tuburile fiind legate
5Ţ4.
În serie. Filtrarea este asigurată de
Examinînd schema, se observă că două filtre În lf pentru fiecare tensiune.
întreaga înfăşurare de 1 000 V alimen- Pentru că procurarea condensatorilor
tează o punte cu patru diode şi deci se de mare capacitate şi tensiune înaltă
obtine la iesire o tensiune redresată este dificilă, s-au utilizat mai mulţi
de 1 000 . V: cu redresarea ambelor condensatori electrolitici obişnuiţi, lealternante. Tubul din dreapta va fi gaţi În serie cu rezistenţe de 100 K.Q
utilizat la maximum, fiecare diodă a lui În paralel cu fiecare condensator, penfiind străbătută de o componentă con- tru a se asigura o repartiţie uniformă
tinuă de 125 mA. Cele două tuburi din a tensiunii continue pe condensatori
stînga vor fi străbătute de acelaşi În ipoteza că valoarea curentului de
curent, adică doar 62,5 mA prin fiecare fugă şi capacitatea diferă de la con-
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la una dintre cele trei prize (fig. 3) - În funCţie
de grosimea materialului de sudat.-, la celă
lalt capăt avînd un cleşte cu arc pentru prindere.a
electrodului.
Se recomandă ca părţile metalice ale transformatorului să fie legate la masă.
in încqeiere, CÎteva indicaţii de reţinut: e
bine să se folosească tolă cu pierderi specifice
CÎt mai mici; impachetarea să se facă numai după
realizarea bobinei; toate conexiunile trebuie
făcute - pentru protecţie - la interior; pentru
îmbunătăţirea factorului de putere se poate
monta in parale', la bornele primarului, un condensator de citeva zeci de JJf la 500 V.

densator la condensator, evitîndu-se
astfel străpungerea
serii. Aceste rezistenţe
În aceiaşi
timp descărcarea
a condensatorilor În momentul
chiar
dacă redresorul era fără
(<<în
gol»), evitîndu-se electrocutările după
deconecta re.
Tensiunea totală pe care o pot suporta condensatorii este mai mare decît tensiunea efectivă care se aplică,
avîndu-se În vedere eventualele supratensiuni la funcţionare «În gol». Rezistenţele de 100 f)j6W vor fi bobinate
şi limitează curentul de încărcare in
condensatori, ţinînd cont că rezistenţa
proprie a infăşurărilor transformatorului de reţea Tr este mică.
Tensiunea de 1 OooV se utilizează

alimentarea anozilor etajului
putere, iar tensiunea de 500V pentru
alimentarea etajelor intermediare şi a
ecran ale tuburilor de putere,
h;.,.ot,~+",lo", prin intermediul unui divizor
tensiune adecvat. S-a prevăzut
şi posibilitatect obţinerii unei tensiuni
stabilizate de +150V pentru oscilatorul pilot al emiţătorului. Dacă nu
este necesar, se pot elimina din schemă
tu bul Cr1JT şi rezistenţa bobinată de
12 kQl12 W.
Transformatorul de retea are un
miez cu sectiunea de 24 cm2: Înfăsura
rea de 220V' are 440 de spire cu sîrmă
de cupru izolată cu email cu diametrul
efei 1,2mm, înfăşurarea tie înaltă ten-

(CONTINUARE ÎN PAG. 6)
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sau trolit.
vase reglează
rierea tensiunii de ecran a tu··
bului detector, în cazul nostru
EF 6 sau 6:>K.4. Semnalul detectat, cules de pe anodul acestui tub, parcurge bobina de
şoc SI, care este decuplată de
două condensatoare fIxe de cîte
100 pF fiecare. Rolul acestor
condensatoare este de a.permite
scunzerea la masă a ultimelor
de radiofrecvenţă. Şocul
SI se obţine
bobinarea a
100 de spire
carcasă de 10 mm.
semnalul a ....'IL ....:;.·.....
dinl unui COIH1e:nsator

II

urme

I
observa
radiore..
ceptorul prezentat mai jos este
de tip reacţie, reglajul făcîn
du-se printr-un potenţiometru
Pl de 50 kO. Reacţia folosită
este de tip ECO, deoarece acest sistem este foarte stabil.

ACUMULA·
TOARELE:

ÎNTRETINERE
9

SI
9

EXPLOA T AR.E
Folosite frecvent ca sursă de alimentare.
acumulotoare/e, diferite ca utilizare şi
dimensiuni, sînt in esenţă de două tipuri:
alcaline feronichel şi, respectiv. cu plumb.
Pentru buna lor funcţionare. acumulatoarele au nevoie de un regim corect de
exploatore şi de intreţinere.
Instolaţia de incărcare a acumulatoarelor necesită un redresar, reostate şi

instrumente de

măsură.

Acumulatoare/e de aceeaşi capacitate
(Amperi ore) la Încărcare se,leogă În serie.
Este recomandabil ca acumulatoarele
mici să se Încarce individual.
Curentul de încărcare la acumulatoare/e
cu plumb se stabileşte la 1/10 din capacitatea acumulatorului, iar pentru acumulatoore/e olcaline la 1/4.
Un acumulator cu plumb se consideră
descărcat atunci cind tensiunea pe element ajunge 1.8 V şi 1,1 V pe element
pentru acumulatorul a/calin.
La incărcare acumulatorul cu plumb
are 2,7-2.8 V pe element (densitatea
electrolitului este de 2ff Baume) in timp
ce acumulatorul feronichel are 1,8 V pe

element.
Temperatura maximă odmisibilă a e/ectroJitului la încărcare este de 4(1C.
Atenţie! La Încărcare ac:umulatoarele
degajd gaze toxice şi in(lamobile. deci e
necesar să alegem un loc adecvat ferit

de

foc.

in .timpul

exploatării temperatura mediului ambiant al ac:umulatorului este de

10-3SOC.

Semnalul
de antenă
intră în receptor prin cele trei
rezistenţe chimice de 300 (} şi
un condensator fIx de 10 pF şi
este aplicat pe catodul primului
tub. Rolul celor trei rezistenţe
şi al condensatorului fIx este
acela de a face independentă
frecvenţa pe care o recepţionăm
de diferite influenţe exterio~.
Acordul receptorului se realizează cu ajutorul a două condensatoare variabile cu aer, primul, de 100 pF, fiind folosit
pentru extensia benzii. Condensatorul pentru extensia benzii va fI prevăzut cu un sistem
de demultiplicare cît se poate
de robust şi simplu. Trebuie
subliniat faptul că performanţele receptorului depind de calitatea condensatoarelor variabile şi a bobinelor. Acest€a din
urmă se vor executa direct pe
culoturi de tuburi cu cinci picioare. Soclul pentru bobină
este preferabil să fie de calit

fmal
6P6 sau altul echivalent ...."'-"-......... ,se poate face în cască sau
KeCe1:,ua în difuzor se

Datele constructive ale bobinelor sînt date în tabelul alătu
rat.
Transformatorul de ieşire şi
difuzorul sînt de tip «radioficare>. Cu
potenţiometrului P2
500 k.Q se poate
regla amplificarea receptorului.
Tensiunea de alimentare anodică este de aproximativ
200 V. Celula de filtraj a redresorului este formată dintr-o bobină de şoc (drosel) S2 şi două
condensatoare electrolitice de
16
V. Transformatorul
de
folosit trebuie să dea
tensill,lrllle de: 2 x 250
V
filamentele celor 3 turespec:tiv 6,3 V
redresoarei.
IV.UJm:anll se va realiza
almrunm de
lnc:neler1e, un ultim amă
nunt: antena
a fost o
antenă Hertz de 20,2 m luflgu:ne.

-

8(]'/)00 de- /Yu/nOI'"' N/.' de J'}>I/-e
/-"rC"cv~tu despi/l:!'> ICI core J'C'

[)/o/??ec,rv(
Ll./179,ineo
cO/ldt/cCorvlot" tJOluaoyl.;({;{

scoo~ brl.!'Q
il!>

2&';rt'?///#z

it

q75

/'tllllz

6

I

09
mn?
I

7/1/12

12

~

0,6 ma?

45/1Hz

28

8

q6/?")/n

REDRESOR
DE PUTERE CU DOUĂ
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(URMARE DIN PAG. 5)
siune are 2 x 1 000 spire cu sîrmă de
0,45-0.5mm diametru, tnfăşurările de
filamente pentru redresoare cîte 10,5
spire cu sîrmă de 1,3 mm diametru.
lnfăşurarea de s,av are 13 spire cu
sîrmă de 1,3mm, iar cea de 12,6V (dacă
este necesară) are 26 de spire cu sîrmă
cu diametrul de O,8mm. Se va da o
importanţă deosebită izolării înfăşură

rilor, mai ales ale infăşurărilor de filamente ale redresoarelof, deoarece între
ele apar diferenţe de potenţial de peste
1 oooV În timpul semiperioadelor cînd
tuburile sînt blocate,·
Şocurile de filtraj Dr şi Dr sînt de
i
2
tipul utilizat În televizorul «Grigorescu»
sau similar.
Schema nu funcţionează şi transfor-

matorul de reţea se distruge dacă nu
se folosesc infăşurări separate pentru
redresoare sau dacă apare o atingere
accidentală. Pentru a se proteja transformatorul s-au prevăzut siguranţele
S91 şi SQ2' Se poate utiliza un transformator separat pentru filamentele
redresoarelor şi altul separat pentru
filamentele tuburilor celorlalte, realizîndu-se un transformator de putere
doar cu o sinqură infăşurare În secundar de 2x500V.
Schema se poate completa cu un
redresor pentru tensiunea de neqativare, dacă acest lucru este necesar.
Numărul de spire al înfăşurării suplimentare care alimentează acest redresor se poate calcula uşor, ţinind cont
că avem cite 2 spira pe voit.

/;090

S'/>il'"'6'
s,1Jir6 //(796

]
fig.
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la intrare este
frecvenţă aperiodic,
detectat
Într-un etaj cu diodă.
2 etaje de
audiofrecvenţă, dintre care ultimul etaj este
amplificatorul de putere. Circuitul de intrare
se realizează pe o bară de ferită cu diametru! de
8-10 mm şi cu lunglmea de 12-15 cm. Pe o
carcasă de material plastic fixată pe bastonul de
ferită se vor bobina bobinele l1 şi l2' Cele
2 carcase (una cu bobinele perl,t,~u unde lungi
şi alta cu bobinele pentru unde medii) se vor
plasa pe cîte o jumătate de baston de ferită.
Tranzistorul Ti poate fi de tipul EFT 107, EFT 317,
EFT 319, EFT 320,lT 401 ,1f406---409, OC 813 etc.
Transformatorul Tr din colectorul tranzistoru1
lui se realizează pe un tor de ferită sau ferocart

II

II

II
II

II
II

II

II
II

L -_ _

~

II

cu diametrul de 8-10 mm şi are 2 înfăşurări:
l3 cu 70 de spire şi l4 cu 200 de spire, ambele
sîrmă de cupru-email cu diametrul de 0,1 mm.
Transformatorul Tr 2 se realizează pe un pachet

cu

zistentele de 0,25 W. Condensatorul Cv de acord
are va'loarea minimă de 10 pF şi cea maximă de
150 pF. Distanţa Între bobinele li şi l2 se alege
pentru o iudiţie maximă.

ETAJU
HI
cititorii nostri n'e-au cerut
fenomen' des observat
Fenomenul

Specific radioreceptoarelor superhenumit şi mixer,
schimbător
un semnal
antenă si
de
osciiatorul local, aSigurînd
semnalul de medie frecventă.
de schimbare a frecvenţei, după
modul de aplicare a celor două semnale,
poate fi aditiv sau multiplicativ.
În majoritatea radioreceptoarelor, osciiatorul local şi mixerul conţin
sintub electronic de
octodă, hepsau triodă
octodeie de
terodină.

Împreună
ţ~,.~.~~",~

o

local, iar restul
din antenă

intermitentă a
producerea unor
zgomote
rotirea butonului
acord
sub semn de întrebare starea condensl~torului variabil Cv. Din cauza desau uzurii mecanice
plăcile condensatoruscoaterea din funcţiune,
în
momente, a oscilatorului
local.
Remedierea
din curăţirea de
rînd,
apoi recentrarea

de

~~~_

.. ~~".:::

800 sau 1
determina precis
tului.
Este suficient să atingem cu şurubel
niţa anoda heptodei şi, În acest caz,
apariţia unui pocnet În difuzor ne va
sugera .să căutăm defectul tot În etajul
convertor.
Prima operaţie În depanarea acestui
etaj constă În măsurarea direct pe soclul
tubului a valorilor tensiunilor de polarizare.
Inexistenţa unei tensiuni sau abateri
mdi mari de 10 la sută obligă verificarea
pieselor din circuit.
Buna funcţionare a oscilatorului local
se constată măsurind prezenţa unei

recentrare recomandăm urmă
torul procedeu: deconectăm firul de la
stator si În locul lui conectăm un pol ai
ohmetrului. (Ohmetrul poate fi inlocuit
cu un circuit electric cu beculeţ.)
Apariţia unui scurtcircuit între plăci
va fi sesizat de ohmetru sau beculeţ.
Dacă remedierea de recentrare nu reuşeşte, vom înlocui condensatorul Cv.
La fel, scoaterea din funcţiune a oscilatorului poate fi provocată de întreruperea condensatorilor C6 sau C 5 "
Un contact imperfect la comutatorul
de game rotativ sau claviatură - intreruperea unei bobine, scurtcircuitarea
unui trimer - scoate din funcţiune aparatul pe o anumită oamă.

etajului mixer trebuie făcu
în mod ordonat, prin citirea schemei,
determinarea topologică a pieselor, mă
surarea tensiunilor etc.
Sfătuim pe cititorii noştri să nu încerce
depanarea acestui etaj prin «practica»
încercării de rotire a miezurilor bobinelor
sau trimerilor.
Un astfel de procedeu poate scoate
total din funcţiune radioreceptorul.
I"lo,n""n"",a",

tă

Autotransformatorul de ieşire linii
În receptoarele de televiziune are rolul să asigure baleiajul liniar al cinescopului sau, cu alte cuvinte, să
producă În bobinele de deflexie curenţi cu o astfel de formă incit să se
obţină deplasarea liniară pe orizontală a punctului luminos. Frecvenţa
baleiajului este de 15625 Hz.
Constructiv, autotransformatorul de
ieşire linii se compune din: miezul
de ferită şi două bobina dispuse de
o
şi de alta a miezului. Una
bobine are o izolaţie specială,
intrucit este înfăşurarea de înaltă tensiune care alimentează redresorul de
înaltă tensiune. Constatarea defecţiunii autotransformatorului este în
multe cazuri o problemă dificilă, dar
cind avem certitudinea că intr-adevăr
este defect il putem repara cu mijloace
relativ simple dacă avem suficientă incredere În forţele proprii.
Autotransformatorul defect se demontează, numerotÎnd În prealabil firele de conexiune corespunzător cu
numărătoarea prizelor şi terminalelelor din schema electrică. După ce
am scos autotransformatorul din televizor, scoatem bobina defectă de
miezul de ferită şi scoatem sîrma
carcasa bobinei. la rebobinare
utiliza o
din materialul
iar restul completăm cu folii
de stiroflex. Precizăm că sîrma pentru
rebobinare trebuie să fie neapărat
nouă. Rebobinarea infăşurării de înaltă tensiune este o problemă mai dificilă. şi recomandăm inlocuirea ei cu
una procurată din comerţ. in cele ce
urmează, dăm datele constructive ale .
cîtorva transformatoare de ieşire linii
care se pare că se defectează mai
frecvent.

DATE CONSTRUCTIVE

Tipul
transformatorului

Înfăşu-

rarea

«Temp»-2

10

Nr.

de Tipul conductorulu;
spire
350
500
540
900

Cu-Em +
Cu-Em +
Cu-Em +
Cu-Em +

5-1

220

Cu-Em+mătase ~

3-4

60

Cu-Em +

mătase

g

p 0,21 Miez
p 0,21 t ~15x15mm2
p 0,21
p 0,21

8-6
8-2
8-1
8-5

mătase
mătase
mătase
mătase

Observaţii

-2
2-3
4-5
5;....6

30
105
135
210
270

7-8

60

3-4

linii
0

'10

tip

-

lT3B-2

~

8

0,21

6

tJ 0.31

5

fi

4
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Filamente 2x1
Transformator de

Miez

0,23

II
II
II

=21,4

11313-2 P 0,23

6-0
Filament

Transformator de ieşire
linii TBC-110c
de
«Temp»-6

715

=1,5

II

:
I

"

1 DY8?

I

lBnWp 0,1

I

=152

I

1

1-2

90

3-4

280

4-5

213

=1,9

5;....6

421

=16

6-1

320

7-8

950

Filament

II

II

ferită

'~~,,:,;::u~~"A

«Rubin»-102
«Temp»-3

l'

2

=4Cu-Em

~

0,23

=8

r
lTJ1WO~

TI3HX

0,1

r

P 0,22

r

cC6-7
cc 7-8

;~ :

7

6

â

=14

.Ip

°1 °5

-=-

=180

5

Cosmos 3

2

=5
cc
Miez ferită

3

Il
8

Transformator de ieşire
linii
VS 54-622
(<<Cosmos»-1
VS 59-641
( «Cosmos»-2

1-2
2-3
3-4

40
40
30

CI.I-Em +

5-6
6-7
7-8

95

2 x Cu-Em p 0,32
2 x Cu-Em ~ 0,32
Cu-Em p 0,22
Cu-Em p 0,22

8-9

9-10
Transformator de ieşire
linii Stassfurt

710

200

57

4-5

86

41

Cu-Em
Cu-Em

p 0,25
p 0,25

5;....6
6-7
7-8
8-9

212
751
205

9-10

950

Cu-Em (:; 0,1

1-2
3-4
5;....6
6-1

80
80

7-8
8-9
9-10

10
130
410
110

10-11

11-12
Filament

2
4

Cu-Em {J 0,22

6
?

1

2
Miez

ferită

Cu-Em {J 0,45

3
4-

4
flY86
10

,........,Lt-J..-... PL 36
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II
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9

II
II

8

II
II

Miez

ferită

6

Cu-Em {J 0,22

5
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6

II
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II
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Rubin

II

ferită

PY88

?

1300 Cu-Em {J 0,1
1

II

II

5

1

41
54

0---'''''+1--<> H

ferită

p 0,1

2 x Cu-Em p 0,32
2 x Cu-Em p 0,32
Cu-Em {J 0,25
Cu-Em {J 0,25
Cu-Em {J 0,25

86

J

0,22
Miez

1300 Cu-Em

1-2
2-3

Filament
Transformatoare de ieşire linii VS642 (<<Cosmos»-3)

95

mătase ~

Cosmos 1
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Se întîmplă uneori să fim puşi in neplăcuta situaţie
de a nu putea intra În propria locuinţă datorită faptului că am uitat sau pierdut cheia.
Zăvorul Yale cu cifru ne scuteşte de aceste necazuri datorită faptului că elimină· complet cheia.
Funcţionarea şi realizarea acestui zăvor permite o
siguranţă deplină În funcţionare, iar posibilitatea de
a fi deschis prin incercări are şanse foarte mici.
Construcţia zăvorului urmăreşte schema de principiu din fig. 1.
După cum se observă din schemă, CÎnd cele 3 comutatoare sint puse pe poziţiile 6, 4, 1, nu mai rămîne
decit să apăsăm pe butonul de sonerie care inchide
circuitul de alimentare a releului. Tn acest moment
releul este atras şi se produce dezăvorirea uşii,
care poate fi deschisă.
Acest buton de sonerie poate fi dublu, şi În acest
caz a doua grupă de contacte pune În funcţiune un
motor electric ce deschide uşa.
Evident, releul este atras, deci uşa este deschisă,
atîta timp cît este apăsat butonul de sonerie.
Cînd dorim să închidem uşa, este suficient să
punem unul dintre cele 3 comutatoare pe altă poziţie
pentru ca circuitul să nu mai poată fi inchis prin
apăsarea butonului (desigur că pot fi modificate
toate comutatoarele).
Construcţia releu lui este suficient de simplă. Aşa
cum se observă din fig. 2, releul poate fi făcut din tole
de transformator E 10 În pachet de 20 mm lăţime, iar
bobinajul se realizează cu sîrmă de cupru-email cu
diametrul de 0,1 mm. Pentru curentul de 120 V se
folosesc 1 200 de spire, iar
220 V - 2 200 de
spire. Alimentarea de la
dezavantajul
că se .poate intimpla o
curent, În care caz
releul rămîne neanclanşat.
Pentru a se înlătura acest inconvenient se
folosi o baterie de curent continuu de 12-25

5 6

7

2 ....... 8
1 10 9

BUTON
SONERIE

2 ......... 8
1 10

fi

9

$(JNsi DE
IWMENTARE
ELECTRICĂ

Fig. 1

Comutatoarele trebuie să aibă un limitator de
a se putea face numărarea pină la po-

cursă pentru
ziţia aleasă.

Probabilitatea ca un necunoscător al cifrulu! de
intrare să nimerească acest cifru (6)4)1,pentru poziţia «deschis» din fig. 1) este foarte mică, deoarece
cu cele 3 comutatoare a cite 10 poziţii fiecare se pot
face nu mai puţin de 4000 de combinări.
Evident, se pot folosi comutatoare cu mai multe
sau mai
poziţii. in aceste cazuri, probabilitatea ca
să fie deschis de un străin scade sau
creşte corespunzător cu numărul de
Acelaşi lucru se poate spune şi de
comutatoarelor.
la realizarea acestui zăvor trebuie să fim foarte
atenţi, astfel ca să
avem
În cazul unei defecţiuni să nu

.'"

Ing. M. COSTESCU
În domeniul undelor scurte şi ultrascurte sînt preferate antenele directive,
deoarece au un cîştig În putere faţă de
antenele nedirective. Aceasta înseamnă
că este posibil să realizăm legături la
mare distanţă utilizind un emiţător de
putere mai ITIică şi o antenă directivă,
În loc de a utiliza un emiţător de putere
mare şi o antenă nedirectivă. O antenă
directivă «concentrează» energia radiată pe o direcţie principală. Pentru a realiza legături cu diferite puncte aflate pe
direcţii diferite faţă de punctul de emisie
este necesar să dispunem de mai multe
antene fixe sau de o singură antenă
care poate fi rotită in direcţia dorită.
Rotirea antenei se face mecanic sau,
cel mai adesea, cu ajutorul unui motor
electric. Această s<>!uţie din urmă este
de preferat, deoarece este posibil ca
antena să fie situată relativ departe de
emiţător (pe o clădire înaltă, de pildă).
Bineînţeles, motorul are şi un dispozitiv
de reducere a vitezei (reductor) şi un
sistem de limitare a cursei pentru a se
evita ruperea fideruiui ce alimentează
antena.
Pentru a utiliza În bune conditii o
antenă directivă rotativă este necesar
să cunoaştem În orice moment care

"ll:~43~" • .7

4 5

3•

este poziţia antenei, respectiv direcţia
de radiaţie principală, pentru a o putea
orienta către staţia corespondentă.
Există dispozitive de mare precizie
(selsine) care indică poziţia antenei

I •
«Circuite cu tranzistoare În industrie - Aparate
de măsură», iată titlul unei noi lucrări, deosebit de
interesantă şi utilă, apărută. În Editura tehnică.
Tratind probleme legate de măsurarea mărimilor
electrice, neelectrice şi biologice, cuprinzind un mare
număr de scheme electrice
«REDAREA MIŞCĂ~II IN FOTOGRAFIE»
in colecţia «Foto-film»
cartea
lui
Tomescu este consacrată "'"''~''''''''' tI"l1'l"Inlr::l1tie=oi
dinamice:
- redarea reliefului În
al
de
,.. .. lln"'rc'" însăşi (in fotografia
semitonuri de la alb la negru (in totoaratlia
gru).

exact, dar cu mijloace de amator ele nu
se pot realiza În bune condiţii. Avînd
În vedere că lărgimea lobului diagrame!
de directivitate a unei antene directive
de unde scurte nu este mai mică de
cîteva zeci de grade În mod normal şi
ceva mai îngustă pentru antenele UUS,
este suficientă cu noaşterea poziţiei antenei cu o precizie mai mică.
Dispozitivul descris aici satisface
acest deziderat. Indicarea poziţiei antenei se face cu ajutorul unor becuri
corespunzătoare diferitelor direcţii. Pe
axul antenei sau cuplat mecanic cu
acesta se află un comutator K, care
alimentează becul corespunzător direcţiei În dreptul căreia se află plotul comutatorului. Mărind numărul de becuri,

respectiv de poziţii ale comutatorului,
se poate realiza mărirea preciziei de
indicare. În orice caz, ploturile trebuie
să aibă spaţii minime Între ele
ca
la un moment dat să nu fie
aprins.
Alimentarea se face la un mic transformator, care poate fi un transformator
de sonerie modificat. Între antenă şi
locul de afişare a poziţiei antenei legă
tura este asigurată de un cablu multifilar
care asigură alimentarea becuri lor. Este
indicată utilizarea unui cablu telefonic
multifilar. Dacă distanţa este mare, contează căderea de tensiune pe cablu şi se
va majora valoarea tensiunii pe care o
debitează transformatorul (de pildă; ia
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a
vizibilă numai cînd se
restul
această
o masă
de ceai
riantă ar
asamblarea tablei de
50x
lipite În
de şah.
o
mai dificilă şi mai delicată.
Cnn<:>f'l"lir'fî::a mese! propriu-zise este foarte simplă.
Se pregătesc piesele
conform figurii,
(A) dintr-o placă de
apoi se pregăteşte placa
panel sau chiar din placă aglomerată, furniruită În
ton cu restul mobilei din casă sau acoperită cu material plastic. Decuparea acestei plăci unde se va
monta placa de plexiglas se bordurează cu stinghii
(a), pe care se va aşeza placa de plexiglas. Se pregătesc pentru asamblare pereţii corpului mesei
(2C+2D), În peretele C se execută o decupare
pentru sertar (F). Rigiditatea corpului mesei este
sporită erin asamblarea cu picioare metalice, executate dm corniere. Tn interiorul corpului mesei se
montează stinghiile (e) pentru placa inferioară de
placaj (E), pe care se va monta instalaţia electrică.
Cadrul sau corpul (C+D) şi placa mesei (A) se
asamblează cu ştifturi de lemn.
Se pregăteşte placa de placaj (E) astfel încît să
intre exact În deschiderea corpului, fiind ulterior
fixată cu stinghiile (c). Se fixează, conform desenului, sertarul (F) şi şina de ghidaj a acestuia (f). Ca
sursă de iluminare se folosesc două sau trei tuburi
fluorescente de lungime 300 mm şi de putere maximă 40W. Aprinderea luminii se face cu un comutator
montat sub placa mesei sau cu un contact car,e
inchide circuitul cînd se deschide puţin sertarui.
După ce s-au dat cu lac piesele de lemn, se fixează
cu şuruburi picioarele metalice, vopsite negru mat.
Ultima operaţie este aşezare.a tablei de şah. Partida
poate incepe.
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Dimensiuni În mm

Panel

650x650x 18

Plexiglas

410x410x35

Corpul mesei

lemn masiv

450 x 170x20

O

Corpul mesei

lemn masiv

410x 170x20

1

E

Baza

Placaj

410x410x6

1

F

Sertar

Placaj

conform desenului

4

G

Picioarele mesei

Cornier

480 x 25 x 25 x 3

a

Stinghii

lemn

410x'10x 5

12

d

Stifturi

lemn tare

20x (; 5

4

e

Stinghii

lemn

410x 10x 10

2

f

Şină

Lemn+metal

conform desenu;ui

4

I

Şuruburi,

şah

lămpii

de ghidaj

tuburi Tluorescente, conductori, comutator, adezivi etc.

fulgi de
ceară de

MAI SIMPLE

terebentină

înmuiată

purificată

-15 9

- 50 91

-50
o
de pînză curată imbibată
acest amestec şi stoarsă bine se
freacă mobila. Se
cîrpă moale
freacă cu
astfel
mobileI,

În ulei de in,

uşor

şi

2 - Alblrea zonelor atacate de H S
2
se face prin tratarea acestor porţiuni

j'n

redarea strălucirii
pentru
ramelor de bronz
sau
tablouri lor vă recomandăm
reţetă uşor
realizat.
Sînt necesare următoarele materiale:
Ter'ebEmtil1ă -100 g
- alcool alb - 50
"'ill':Mir'lCI:c:.

ILEANA ILSU
În numărul trecut al· revistei noastre v-am prezentat cîteva tipuri simple de mobili~r atît pentru cej
«mari» cit şi pentru cei «mici». in completare, va
înfăţişăm o deosebit de interesantă măsuţă «univer-

G5 cm lungime.

sală».

Avantajul acestei măsute piiabile constă in spatiul
minim pe care-I ocupă, oferind În plus posibilitatea
comodă a agăţării de balustrada balconuiui. Confecţionarea ei este extrem de simplă.
Tăblia se alcătuieşte din cele 8 scinduri de
75 x 6 x 1,8 cm, date la rindea. Toate n:uchiile superioare se şiefuiesc cu şmirghel, care In prealabil a
fost infăşurat pe un calup de it::~n; de ~semen:a,
scindura de la margine are muchIIle rotunjite. In fiecare scîndură la 9 cm de la fiecare din capete, se va
executa cîte ~ gaură prin care scindura. r.e~pectivă
se va fixa de cele 2 şipci (53 x 6 x 4 cm) de rlgldlzare de
dedesubtul tăbliei. Acestea \lor fi rotunjite ia capete şi
exact la 23 cm de la capătul din faţă vor trebui prevă
zute cu găuri pentru şuruburile .cu. piuliţă flu~ure.
Scîndurile vor fi fixate pe aceste ŞIPCI, ~ub forma d:
grătar cu interspaţii (v. fig.), astfel încît pnma. sc!ndura
(cea cu muchia rotunjită) să iasă in afara Şlpci!or c~
1 cm iar ultima (cea de linQ.ă parapetul balconuh.u)
să se' termine mînd cu şipca. In găurile făcute in scînduri se introduc şuruburile ce le fixează de cele 2
stinghii de dedesubt. Cele 2 elemente de fixare piiabile
de 44 x 5 x 1 8 cm au de asemenea capetele H H I I ' ' ' " I - >
între găuriie pentru şuruburile cu
fluture
partea de sus) şi cele pentru introducerea
barei metalice de fixare (din partea de jos) este de
39 cm.
Cele două
care măr
bal!ustralda balconului
În con-

în muchiile din spate ('in partea dinspre balus,trelda
balconului), fa o distanţă de 10 cm de
de
execută cîte o scobitură de 1,5 cm adînc;irrl€
'UrI'MIilll::.
",,.l' ... ";',,~; ... <i

crestături
metalică de fixare;
să se găsească la

\/<::.I. ......

în

se

x6x

;"t~",r-l",·o

e"'" se
prin intermediul
cele 2 elemente orizontale care soli-

a

tăbliei

În :'fixarea liberă
a celor 2 eiE~m,en1:e
mesei În poziţie n~;7""t",h

-----------------------------------------------------------_.----,

ICI
se
iar ultimele
strunjire,
unei
cauc'luc:un este trimis
(poziţia
duză (pozi5).
aceiaşi' timp,
găurile ~4.
corpul pulverizatorului (poziţia 6)
şi capacul bidonului de ulei se creează
presiune in bidonul cu vopsea. Aerul
care trece prin duză antrenează si
pulverizează vopseaua filtrată prin ciorap de mătase care trece prin ţeavă
(poziţia 2). Alegind in mod corespunzător gaura duzei şi reglind, prin înşu
rubare pe corpul pulverizatorului, fanta
dintre duză şi ţeavă, se obţine mărimea
dorită a jetului de vopsea. La cursa de
aspiratie a pompei, supapa se inchid:--,
asigurind in felul acesta continuitatea
jetului. Se recomandă ca nivelul vopselei 1n bidon să varieze in timpul vopsirii
de la 2/3 la 1/3 din volumul bidonului.

- Teava
2) se curbează cu
Încît să nu se obtureze
gaura 'interioară. Extremitatea ţevii se
ascute la vîrf astfel Încît să se aşeze cît
mai etanş pe peretele interior al duzei
(poziţia 5). Ţeava se co.sitoreşte .de
capacul bidonului de uleI, respectmd
cota de 4 mm între virful ţevii şi corpul
pulverizatorului (fig. 1).
- La cositori rea supapei (poziţia 2)
cu ştuţul (poziţia 7) trebuie avut În
vedere că În interiorul supapei se găseş
te o bilă din masă plastică, care la o
încălzire excesivă se deteriorează. Pentru a evita aceasta, se încălzeşte cu fierul
de lipit doar duza şi se aplică cositor
pe alezajul
Apoi se introduce supapa, a cărei suprafaţă exterioară a fost În
prealabil curăţată şi pregătită pentru
cositorire. Supapa se montează astfel
Încit să nu permită trecerea aerului de la
bidon spre pompa de umflat (rezultate
superioare cu pompa auto).

atentie

m3.

detaliu poz. 6

LISTA DE PIESE
Bidon de ulei de 1 1, cu
capac metalic
Ţeavă de alamă obţinută
de la o. rezervă de pix
3 - Supapă de aspiraţie şi refulare a pompei de repriză

Pozitia 1 .
Poziţia 2 Poziţia

Poziţia
Poziţia
Poziţia
Poziţia

de la carburatorul autocamionului «Carpaţi» sau
«Bucegi»
4 - Furtun din masă plastică
5 - Duză
6 -Corpul pulverizatorului
7 - Stuţ.

m

Improspătarea (modernizarea) i .
nu necesită adeseori decit
unele mici accente sau schimbări minore,
insă de cele mai multe
ori de mare efect. Una din modificările care·
interesante modificări
de «decor» il alcătuie,te schimbarea vechiul ...\.a ...,..........
Iăm
obişnuite sau, ,i mai
bine, «crearea unui colţ modern» al cărui elemenll,~litnl:ral n formează o lampă modernă.
In fotografia prezentată ca ,i in cele 2 schiţe alătu
vă sugerăm o variantă a modului
simplu in care acest «colţ intim» poate fi reali
un minim de efort ,i cheltuială.
Abajururiie pot fi confecţionate din cele mai
materiale. In numărul prezent
vă infăţi,ăm 3 tipuri de aba)ururi (propriu-zis de
mple de executat, din plexiglas, sfoară de rafie ,i... hirtie specială.

DORIŢI

O
MPĂ
MODERN 1

-

VIORICA SIMBONESCU
lampa pe care o avem În vedere cuprinde În «extrasul de materiale»; plexiglas mai gros, fir de nylon,
un bec şi o bucată de şnur electric.
Scheletul lămpii este format din 8 nervuri de plexiglas de 5-6 mm (mai subţire nu este suficient de
rigid), fixate între două coroane circulare din acelaşi
material - ale căror forme şi dimensiuni exacte sînt
indicate În fig. şi 2. Acestea se decupează cu ferăstrăul de traforaj, muchiile şiefuindu-se cu pUa,
apoi cu şmirghel şi putînd fi eventual unse suplimentar cu o pastă specială pentru lustrui rea plexiglasului (silicrom). Tot cu ajutorul ferăstrăului de
traforaj, pe marginile nervurilor din plexiglas se
execută apoi tăieturi pentru trecerea firului de nylon
(detaliu A), pentru fixarea nervurilor de coroana
superioară şi inferioară (fig. 1) şi cite o tăietură centrală (detaliul
care va servi tot la trecerea (înfăşurarea) firului
nylon. Tăieturi similare se execută
şi În cele 2 coroane circulare de plexiglas (conform
fi.g. 2). Pentru buna reuşită a lămpii atragem În mod
special atenţia asupra importanţei poziţionării exacte
a tuturor tăieturilor. De asemenea mentionăm că
toate aceste tăieturi nu se finisează după 'tăierea cu
traforaju1.
Scheletul se asamblează ungînd toate îmbinările
dintre elementele componente. cu adeziv special
pentru lipirea plexiglasuiui. După uscarea completă
a adezivului se execută îmbrăcarea scheletului într-o
împletitură din fire de nylon cu
de 0,5 mm (sînt
m), concominecesari aproximativ de 2 ori cîte
tent În două circuite, - firul trecînd întotdeauna
de la una din crestăturiie de pe faţa exterioară a nervurii la tăietura din mijlocul feţei interioare (detaliu!
B) şi apoi din nou la altă crestătură exterioară a circuitului respectiv. Schema uneia din înfăşurări
(spirale) e,ste indicată În fig. 3. Firul ,de nylon avînd

1> 0,5 mm, iar
realizată

este

crestăturiie
sigură şi

În

numai 0,4 mm,
timp uşor

acelaşi

"'~,·~~._TI'",).,'

cutat.
la sfîrşit prindem bine un manşon pentru
de preferinţă din porţelan alb sau În orice caz vopsit
În alb - de mijlocul coroanei de la partea superi ră
a lămpii. Prinderea se poate. realiza, de
printr-o stea în patru colţuri fixată În mijlocul coro
de sus, fig. 4, În aşa fel încît firul becului (Iăptos

mingea să :se dezumfle,
se taie cu grijă in
jurul dopu.lui un orificiu,
cu foarfeca sau cu
ferăstrăul d'e traforaj suficient de mare pentru a putea· extrage mingea dezumflată.
Apoi, pe «carapacea» uscată se întinde cu o
pensulă plată o vopsea (lac) pe bază de răşină
sintetică. Aplicarea se face in mod egal pe intreaga suprafaţă, avîndu-se
să nu se formeze
Această lampă
ţionat, principala

este şi mai simplu de confecmaterie primă alcătuind-o sfoa-

ra de rafie.
Pentru confecţionare se utilizează o minge
de ştrand avînd orificiul prin care se umflă
amplasat la unul din capet~ (nu lateral). Mingea
umflată se udă bine, iar apoi începem să Înfă
şurăm pe ea rafia care, mai ales la început, trebuie să fie ţinută CÎt mai strîns ca să nu alunece.
Înfăşurarea se face radial, Întotdeauna pe ambele părţi opuse (vezi fig. 1) avînd grijă În mod
special ca cercurile (spir,ele) de rafie să se execute la distanţe CÎt mai egale, şi În nici un caz
să se suprapună. astfel ÎnCÎt să periditeze grosimea egală a pereţilor viitoarei lămpi.
Din CÎnd În CÎnd in timpul infăşurării rafia de
pe minge se udă cu o cîrpă sau cu un burete (rafia este uşor unsă cu dei şi prin umezire cercurile de ,sfoară se lipesc). Astfel se formează pe
suprafaţa mingii un fel de «carapace». Atragem
atenţia ca la înfăşurare să nu se acopere complet
dopul mingii cu sfoară.
După Înfăşurarea a circa 5 straturi suprapuse
de sfoară se udă foarte bine întreaga «carapace»,
se netezeşte ratia pentru ca suprafaţa final obţinută să fie cît mai netedă şi egală. şi se Iasă să
se usuce bine pînă a doua zi.
A ~oua zi,după ce se scoate dopul şi se Iasă

1-Desenul Înfăşurării
sforii pe minge; 2- a)
Carapacea din rafie; b) orificiul mare; c) orificiul
mic.

fig. 2

fig. 1

sre

strat,
pot
1II~:l:I>••.•J'1!~"~~~'!."~. ~.~". ~:#.~. '!::'J...•~"•.·· ......... '" orificiul e,te supoate lăcui şi interiorul.
pentru trecerea şnurului electric
se execută abia după uscarea completă ajrăşinei,
folosindu-se În acest scop un burghiu lelectric
cu capul de 10, 15 mm. Montarea f~sungului
şi a becului nu prezintă probleme qeosebite.

DIN

I DE
RADU AMAN

Cea de-a treia
fecţionat necesit
semitranspare
(care este mai

de conde folie

trullămpii

Lungimea
metrul x
(în funcţie
Pe hîrtia qre~)tă~?urată
tururile
din

iltll~rr;~ti::ll alăturată prezintă

unele
dintre variantele posibile de realizare a mobilieruiui de interior
«jocului de
panouri (plăci) de
Materialul de construcţie este alcătuit din plăci de sticlă de dimensiunile 400 x 195, 400 x 400 sau
400 x 810 mm cu grosimea de4 mm,
cu marginile şlefuite. Pentru elementele de perete (posterior) sau
de podea se poate folosi sticlă maoglindă sau plăci melaminate;
material plastic etc. Elementele
de legătură (colţare), arătate În fig.
a, se pot realiza din material plastic sau lemn.
Modul de execuţie este prezentat
in fig. b şi c.
Vă invităm să construiţi piesele
de mobilier din plăci de sticlă
care se pretează cel mai bine interiorului dll. Aşteptăm să ne scrieţi
soluţiile adoptate, mai ales În ce
realizarea pieselor de ietrimiţindu-ne

totodată

şi

ale mobilierului respecgata construit.

POUSAREA METALELOR

1. Abajurul corpului de iluminat.
2 şi '4-găuriJe pentru firul
de nylon la ambele capete ale
abajurului. 2 fiind capătul superior, unde se găseşte pfă
cuta de plex/glas.
2. Privire de sus a lămpii.
1-cablu electric cu 3 fire;
2-plăcuta de plexiglas.
3. Sectiune prin corpul de
iluminat: 1-cablu electric
cu 3 fire; 2-plăcuta de plexiglas şi fasungul; 3-abajurul;
4-orificiile pentru firul de
nylon.

Pentru a obţine la metale o suprafaţă
cu aspect lucios deosebit se foloseşte
la polisarea lor următorul amestec:
Oxid de crom - 85 de părţi În greutate;
Stearină - 10 părţi in greutate;
Petrol lampant-3 părţi În greutate;
Acid oleic - 2 părţi În greutate.
După ce se amestecă bine, pînă la formarea unei mase omogene, amestecul
se pune pe suprafaţa metalului şi se
treacă cu o bucată de pînză sau fetru
muiată În prealabil În benzină.
Suprafaţa polisată este bine să se
acopere cu ajutorul unui pulverizator
cu nitrolac care formează o peliculă
subţire pe metal, ce fereşte metalul de
oxidare.
Se mai pot utiliza şi alte retete, ca de
exemplu:
- O cremă pe care o preparaţi În felul
următor: dizolvati 13 părţi de acid oxalic
in 320 părţi de apă şi le încălziti la maximum aoOC. În acest timp amestecati
bine şi adăugaţi 12 părţi de clorură de
amoniu (ţipirig). În alt vas saponificaţi
un amestec format din 25 părţi de acid
oleic,25 părţi de spirt denaturat şi 12 părţi
de clorură de amoniu. După răcire se
toarnă prima solutie În a doua şi se amestecă cu 150 părţi de cretă pisată.
- O solutie care se prepară dizolvind
10 părţi clorură de amoniu În 75 părţi
de apă şi amestecînd in soluţie 5 părţi
de cretă pisată.

Protejarea aBuminiului
Aluminiul şi aliajele lui se oxidează
foarte repede. De aceea este necesară
acoperirea suprafeţei lui cu un strat
protector.
Piesa de aluminiu se spală În prealabil
În apă caldă cu o perie aspră, se treacă

pînă se usucă şi se curăţă cu cretă pină
suprafaţa devine strălucitoare.
Pe suprafaţa astfel pregăţită se aplică
cu pensula un strat subţire şi egal de
soluţie formată din 10% hidroxid de
potasiu. După citeva minute se usucă
şi suprafaţa aluminiuiui capătă o nuanţă
frumoasă. asemănătoare sidefului.

ce

.•. SCRIEREA PE METAL
Cu ajutorul decapării putem scrie
sau desena pe orice metal. Cum procePlaca metalică se şlefuieşte in
prealabil cu atenţie, se încălzeşte la
60-7ot'C şi se acoperă cu un strat subtire
şi egal de parafină.
Apoi se copiază pe placa parafinată,
cu ajutorul unei hirtii de copiat, desenul
respectiv. Cu ajutorul unui ac se zgirie
În stratul de parafină desenul copiat şi
se toarnă lichidul de decapare pe toată
suprafata plăcii. EI va decapa (va dizolva)
numai partea zgiriată, adică locurile
unde nu se găseşte parafină.
Dacă placa este de cupru, alamă sau
bronz, ca lichid de decapare se foloseşte
acidul azotic diluat. Dacă-Î de zinc, se
foloseşte acid clorhidric, iar dacă-i de
aluminiu, sodă caustică.
După ce decaparea s-a terminat, lichidul se varsă şi placa se spală bine. Placa
metalică se eliberează de parafină prin
cufundare in apă caldă. Apoi se şterge,
se usucă şi se curăţă cu cretă pină ce
suprafata devine strălucitoare.
Putem scrie pe suprafete metalice
lustruite şi f~ră decapare, cu ajutorul
unei cerneli. In acest caz se amestecă
20 părţi de colofoniu, 150 părţi de spirt
şi 1 parte de albastru de metilen cu o
soluţie de 35 părţi de borax in 250 părţi
de apă şi cerneala este gata de Întredăm?

buinţare.

De calitatea
depinde
cinci frecvente de """"N.,'~"h~
Functionarea Nnn.o,""t,... "d,
mătoarea:

T ranz istoarele

ce
de 40umplere variabil,
să
construite cu mare
deoarece de stabilitatea frecemise depinde În mare măsură
e:;,j('llir::lf,i';:>j
a robotului.
cele cinci
de
are schema
din figura 1, EI este un generator Re
cu punte Wien, formată din condensatoarele
e 4 şi rezistentele RA şi R
B
punte introduce la intrarea
amplificatorului o reactie negativă,
exceptînd frecventa pe care este acordată puntea. Această frecvenţă este
dată de relatia:
f =
unde C = e

te
eare s-a

rr""r'\lon'r:::> joasă

21rRC

= C4'

iar R

=

3'

= RB.
A
frecvenţă puntea
R

Pe această
Wien
introduce un defazaj nul, astfel că
apar oscilat!i a căror frecventă depinde
de elementele R şi e.
'
Generatorul audio permite obtinerea
următoarelor 5 frecvente fixe.
0,97 kHz pe pozitia 1 '
1,28 kHz pe pozitia 2
2,83 kHz pe pozitia 3
3,8 kHz pe pozitia 4
1,9 kHz
5.
Pentru o
stabilitate a frecventei
sînt necesare pentru elementele puntii
Wien numai piese de înaltă calitate.
Astfel, pentru condensatoarele C si
3 '
C4 se vor prefera condensatoare cu
dielectric din hîrtie, iar pentrurezistentele RA şi
vom procura rezistente
chimice de
precizie, avînd o
toleranţă de ±1%.

o
fă

reactie este
această situatie
amplificatorul se transformă În oseilator.
Rezistentele
iru polarizarea
care are o reactie negativă dată
rezistenta Rfi' Rezistenta de sarcină
a primului eraj de amplîficare e dată
de R5' Tot această rezistentă R Îm5
preună cu R_ servesc şi pentru polarizarea bazei t~anzistorului T 4' care este
cuplat direct prin bază cu tranzistorul

T,

Sfranzistorul T lucrează În regim
4
combinat de repetor şi amplificator
cu emitor comun, EI are ca rezistentă
de sarcină rezistenfele R8 şi R9' rezistenta Rg introducînd şi o reactie puternică pentru stabilizarea punctului de
functionare.
Semnalul de modulatie se culege din
emitorul tranzistorulul T .
4
Pentru ca impedanta de intrare a
tranzistorului T oseilator de Înaltă
1
frecventă să nu sunteze impedanta
de ieşire a qeneratorului, între generatoml de modulaţie şi etajul oseilator
cuplajul se face prin intermediul unui
etaj repeţor pe emitor cu tranzistorul
T ,
2
Acest repetor are schema din fiqura
2. Rezistenţa Rb = 82 kQ stabileşte
punctul static de functionare, R este
e
rezistenta de sarcin~ de pe care se ia
semnalul de modulatie ce se aplică
pe baza tranzistorului

Un amestec
corect
substanţele
necesare
În afara microelementelor
tele suculente necesită circa
foric, 38%

/

C,3

/
/

/
/
/

LI _____ ___ J
Genepcdof>(//
CIoci/o

Ampl/f/ccrtof'l --O
ele micorofon

NUTRITmVE

alcătuit

contine toate
creşter(
În

seşte

azotos,
apei
fa<:iliteclză absorbţia lor
complet epuizată este necesară
ce se poate realiza prin adăuPentru cactuşi cel mai

o
garea
organic natural (gunoiul
indicat ar fi
animalier)
bovine, după ce În prealabil
a fost bine uscat.
ce a fost pisat, se poate adgram de praf la 2 litri de apă,
ministra În proporţie
dar numai în perioada inceperii creşterii şi inflorlrii
şi doar plantelor care nu sînt bolnave. Ingrăşămîntul
nu va fi administrat
cantităţi mari, ci cite puţin de
fiecare dată. Abuzul de îngrăşăminte nu este permis.
VASE PENTRU PLANTE (fig. 1)

Alegerea vaselor pentru plante este determinată
de forma şi mărimea plantei (fig. 2), deşi forma tronconică a vaselor de lut obişnuite nu convine modului
de dezvoltare a rădăcinilor plantei. Darglastrele de
lut au şi alt dezavantaj legat de faptul că evaporarea
apei produce o răcire a pereţilor, ceea ce dăunează
rădăcinilor tinere. În ultima vreme se folosesc cu succes sporit glastre sau vase din material plastic şi Iă-
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bazei.

este determinat
si de aerisire.
plante care
cer muită lumină, în special
mexicani; cei
nord-americani, ca şi cactuşii
platouri sudcă nu
caduşii cresc în
americane,
soare, unii cresc
umbra
sau se
condireciproc, iar aiţii cresc În pădurile tropicale.
ţiile noastre de depozitare, plantele se vor aşeza cît
mai aproape de geam, luînd măsuri de protecţie impotriva frigului. Pe timp de iarnă temperatura va oscila
între 10 şi 1:r'C, În nici un caz sub'3-4°C. O supraîncălzire a spaţiului de depozitare se poate evita printr-o aerisire corespunzătoare. Cactuşii, al căror colorit este de un verde mai crud, nu se expun in plin
soare, pe cînd cei de un verde mai inchis sau albăstrui
sau cei linosi necesită o iluminare mai intensă. După
o iarnă cu iumină puţină, plantele se protejează de
lumina prea puternică a soarelui de primăvară (care
poate produce arsuri) printr-o acoperire cu foiţă de
hirtie sau printr-o stropire cu var sau lut a geamurilor.
Transplantarea, sau mai corect transvasarea, este
operaţia de mutare a unei plante dintr-un vas in altul.
De obicei, ea se efectuează înaintea perioadei de ve-

C:onf. univ. dr.

Folosind informatiile
telemetrie de la sateliţii americani «Orbital GeopJ1is,ic.a!
«Orbita! Astronomical Oh,,,pi'V?Jfnrv)).,? savantii americani Garry Thomas
Blamoni
din Paris) au comunicat
atomi de
de 5000!lCeisius
dinspre constelaţiifl7
către cea a

nh,'""u:~I:\)'"r,Lt:;

*
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Noul salelit franco-vesi-german «Symphonie»" care
urmează a
lansa.t peste 1 1/2 ani de la baza franceză
Kourou
de o rachetă EUROPA-2, va fi plasat
pe o
stat/onară, asigurÎnd emisii radioTV -telefonice Între Europa şi Africa. EI va functiona
continuu, fiind primul satelit artificial de telecomunicaţii
stabilizat după trei axe. in prezent se execută Încercările
motorului reactiv realizat de trustul Messerschmidt...,
Bolkowl-Bohm GmbH.'

getaţie, fiind impusă de neconcordanta dintre mărimea
plantei şi mărimea vasului În care se află, ca şi de gradul de epuizare a amestecului de pămînt. Atenţie mare
la modul de prindere a plantelor! Mai prudent este să
folosiţi ci eşti de lemn sau pensete metalice infăşurate
cu vată, care apoi se vor arde. După completarea vasului cu pămînt (fig. 3), astfel încît să se lase pînă
la marginea de sus a vasului cam 1-2 cm, plantele se
aşază mai la umbră, nefiind imediat udate. După
plantare, cactuşii cu forme columnare se vor sprijini
de beţişoare de lemn, metal, plastic sau sticlă. În cazul
În care transvasarea este determinată numai de mări
mea plantei, se poate folosi acelaşi balot de pămînt
din jurul rădăcinilor, la mutarea într-un vas mai mare
adăugindu-se doar pămînt de jur-Împrejur.
Udarea este o operaţie care solicită spiritul de observaţie. Depinde de locul de amplasament, anotimp,
temperatură, de mărimea şi vîrsta plantei, şi, desigur,
de specia În sine. Udarea Începe odată cu primele
semne de vegetaţieaie plantet Toamna şi primăvara,
udatul se face dimineaţa la 2-3 zile, vara se udă zilnic
(către seară), iar iarna cantitatea de apă se administrează la prînz la un interval de circa 15-20 de zile.
Pentru udare este bine să se folosească un amestec
de părţi egale de apă de ploaie şi apă potabilă. Temperatura apei să fie cuprinsă între 20 şi 25°C. Udarea
se poate face şi prin infiltrare de jos, după ce glastra
sau vasul respectiv s-a cufundat Într-un alt vas mai
mare cu apă. Vom folosi o cană mică, stropitori cu
ţeava cît mai îngustă şi pulverizator pentru menţi
nerea unei umidităţl atmosferice satisfăcătoare (fig. 4).

Cercetătorul
dr.
Michael
de la
Laboratorul de speclrometrie de la Orsay a declarat recent că a puiui determina o relatie foarte
inleresantă Între caracteristicile fizice-geometrice
ale prafului fin adus de pe
Lună şi nivelul radiaţie;
solare, care aruncă lumini
noi asupra istoriei astrului nostru principal.

Fază de la montajul şi
telecomunicaţii.

Încercarea panourilor cu baterii solare

de

A fost fixat şi echipajul navei cosmice lunare «Apollo»-16.
John W. Young, comandantul misiunii, care va efectua astfel al
spaţial; Thomas K. Mattingly va indeplini functia de pilot al modufuluj de COlilîân! cta,
compensind oarecum inlocuirea sa În ultimul moment din echipajul \\."'<I"'''U)';ca urmare a contractării unei maladii; cel de-al ireilea
al eCf711J,illUfUl
pilot al modulului lunar -va fi un debutant, Charles M.
În martie anul viitor şi va dura 12 zile, Young şi Dul<e răn?iriind
Lunii.

A. fost confirmat ofi
va acoperi 1/2 din
aerospaţiale B.A.G;i/
navetei spatiale~l1m ,
rican «North
f}IICan
.'
compania
colaborare"
(St, Louişişi!ilmele europene ,n"'l:>Uf'U.Jr
tiom},{(Ern,t;15> şi «Aerospatiale».
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",Pf(}ie~tui original al p"lbfesorului
,i Krovsl<i de a transforma/un
plan,etară sui-generis
rneşie
tarii. 'Sini unii speci
'
mai avantajos pe
'şistemul $&(ar i.
Iată
struiască dfrer;i' În
acestor misiuni...

BOU ŞI DĂUNĂTORI
Atunci cînd plantele Îşi modifică aspectul aparent
sau cînd se produc perturbaţii În creşterea şi înflorirea ior,ele vor fi examinate cu mare atenţie. Incepind
cu solul, care prin epuizarea sau greşitaalcătuire
poate provoca aşa-numitele boli de nutriţie, şi continuind cu rădăcinile şi corpul plantei, o examinare la
timp poate înlătura efecte neplăcute pentru mai tîrziu.
Ca principali dăunători se intîlnesc păduchii iinoşi
(împotriva cărora este eficace o solutie de fiertură
de tutun şi alcool În părţi egale), păian'jenii roşii, pă
duchii testoşi şi cei de rădăcină. În privinţa tuturor
acestor dăunători, este bine să cerem avizul centrelor
locale pentru protecţia plantelor._ care dispun de mijloacele de combatere necesare. In privinţa aşa-numi
tului
apos, moale, care se manifestă prin
unor pete şi înmuierea ţesuturilor plantei in
către bază, se impune tăierea părţii sănătoase
bolnavă şi reîmbuîăşirea plantei salvate, ca şi
de aerisire şi dezinfecţie a solului.

Proiectul unul aparat de
individual
(<<Fleep») de explorare a ""'II"\r::lt",t,<>j selenare.

""

,,"';''''''''''''''' prima dată au fost obtinute mai multe zeci de
permit studierea structurii intime a mişcărilor
fierbin
posibil cu
«Observaiorului stralosferic
creat de
20500
aparat au putut fi luate numeroase fotografii de bună
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prezintă crăpături şi lipsă

de aderenţă
cu caroseria, iar sub acest strat tabla
este ruginită. In acest caz se îndepăr
tează mecanic stratul de antifon degradat şi se curăţă porţiunea ruginită.
Tabla ruginită se curăţă cu peria de
sîrmă şi hirtie abrazivă, iar apoi cu o
soluţie de deruginire conform cu una
dintre reţetele alăturate.

La automobilele În circulaţie, după
primii 2-3 ani de expioatare; În special
dacă s-a circulat cu ele şi iarna, caroseria prezintă porţiuni ruginite, În special În locurile de îmbinare a tablelor,
În porţiunile caroseriei unde se poate
aduna noroiul (sub aripi), În interiorul
chesoanelor. Rugina apare de asemenea pe porţiunile unde vopseaua
a fost degradată fie din cauze naturale,
fie datorită unor actiuni mecanice
(zgirieturi, atingerea fundului caroseriei la trecerea unor obstacole mai
înalte
drumuri neamenajate ş.a.).
~r~'''''\J,t:>ni'ţ;> sînt cawrile de ruginire a
podelei caroseriei, sub covorul de
cauciuc. La unele modele sub covorul
de cauciuc este prevăzut şi unul din
pÎslă acesta păstrează umezeala,
favorizind procesul de ruginire.
Înainte de Începerea opieraţlih::>r
nrliltAI"'tiA anticorosivă se
care
depistarea nn.-fiIOnilt'\l" HJUIIIU~::;.
stratului de protecţie
Sînt frecvente cazurile CÎnd aceasta

i - solutie lichidă
cmc de sOluţie melasă (100/0 me-

Iasă + 90% apă)
200 cmc de acid fosforic tehnic.
200 cmc de acid clorhidric tehnic,

n-

pastă

g de acid fosforic tehnic
140 g de acid azotic
260 g de oxid de zinc.

cea de-a treia se aplică doar pe porţiuni
uşor ruginite.
Soluţiile se aplică doar pe porţiuni
uşor ruginite şi după gradul de ruginire
se Iasă maximum 30 de minute, apoi
urmează o spălare cu apă din abundenţă şi pasivizarea cu o soluţie de
50 g de fosfat trisodic la 1 litru de apă.
Dacă porţiunile ruginite sînt predominante, este raţional să se cureţe de
vopsea şi porţiunile neruginite, urmînd
a asigura apoi o acoperire uniformă
a întregii suprafeţe. Curăţirea vopselei
vechi se face fie cu mijloace mecanice
(perie de sîrmă, hirtie abrazivă etc.),
fie cu ajutorul unei soluţii speciale
care se găseşte În comerţ sub denumirea DecaneI.
După curăţire, recomandăm vopsirea cu vopsea pe bază de miniu de
plumb, care se găseşte in comerţ sub
denumirea de Deruginel sau poate
fi preparată cu miniu de plumb 750 g
la 1 kg de ulei de in. Soluţia trebuie
amestecată foarte bine atît ia preparare
cît şi inainte de fiecare folosire.
Vopseaua de miniu se aplică cu
pensula sau prin pulverizare. Se recomandă aplicarea a două straturi de
vopsea. Timpul de uscare a unui strat
este de aproximativ o săptămînă; in
acest timp nu se va intrerupe circulaţia
. autovehiculului. Tnainte de aplicarea
celui de-al doilea strat de vopsea,
caroseriatrebuie însă spălată şi uscată
foarte bîne. După uscarea stratuiui
doi, şuprafaţa se protejează cu o vopsea pe bază de ulei de culoare neagră
sau de o culoare asortată cu cea a
caroseriei.
După aplicarea straturilor de protectie arătate mai sus considerăm că
este raţional să se aplice
cu
unsoare consistentă in
descris
numărul nostru din decembrie 1970.
Pentru
care nu sint accemecanic de
sibile

CONSTRUIŢI-VA

UN
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ARAJ
AMPING

Vine vara, perioada concediilor şi
vacanţelor, şi pe fiecare dintre noi ti
preocupă problema protecţiei contra
soarelui arzător care ameninţă vopseaua autoturismului, cauciucurile şi
toate garniturile de cauciuc. Să nu ne
închipuim că vom găsi totdeauna umbra
binefăcătoare a unui copac bătrin.
Vă propunem o construcţie simplă şi
practică de garaj pliant pentru camping, care. se poate stringe şi păstra
i'h portbagajul autoturismului dv.
Autoturismul se foloseşte ca bază
portantă a garajului, deci dimensiunile
garajului se stabilesc În funcţie de
dimensiunile autoturismului. Scheletul cortului se compune dintr-o bară
superioară (1) care se fixează pe acoperişul autoturismului cu ajutorul unor
diagonale
a unor cieme (6). Acoperişul de
se întinde peste
bara
se fixează cu 8 sfori
de
ţăruşi În sol.
cu măsurarea
dil1neflsiiuniilor l'I!B1;tntlll'i~!mlillli Bara sunl',~fAlrin1'~ din ţeavă de
să

telescopică

(din
multe tronsoane, care intră
unul intr-altuO, pentru a se putea str1nlungimea ei
cu cîţiva centimetri mai mare decît lungimea autoturismului. BucşeÎe de ghidaj ale barei
(2), de lungime 300-400 mm, pentru a

Pagină realizată de ung. Al. MATCĂU
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Asigurarea roţilor automobilelor «Dacia» se realizează prin Înlocuirea
de fixare a capace lor roţilor cu dispozitive conform cu schiţele alătu rate:
Dispozitivul propus este alcătuit din următoarele piese:
- şurub special cu cep (fig. 1);
- bucşă (fig. 2);
- cheie (fig. 3).
Cote le indicate sînt informative. Pentru păstrarea secretului dispozitivului fiecare constructor Îşi va alege următoarele cote:
- la şurubul special cu cep - cote le {Z$ 3. ~ 15 şi ~ 19 mm;
- la bucşă - cotele $lS 15,5 şi
20 mm;
- la cheie - cote le 3, $'615.1 şi ~ 19,8 mm.
De asemenea, pentru a preveni blocarea bucşei la stringerea şurubului
grosimea gulerului f6 15 CI. şurubului (trebuie să fie cu 0,1 ... 0.3 mm mai
mare deCÎt grosimea fundului bucşei.
Protecţia superficială a şurubului şi a bucşei se va face
zincare.
cadmiere sau cromare.
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realiza un sprijin suficient de puternic
al barei se execută din ţeavă de oţel
sau alamă şi de ele se s·udează sau se
alămesc cite o balama de 20-30 mm
lăţime şi circa 50 mm lungime a fiecărei părţi.

Diagonalele (4) se execută de pretot din ţeavă de aluminiu de
~ 10 sau ~ 15, care se aplatisează la
ambele capete pe lungimea de 50 mm.
la un capăt al diagonalelor se fixează

ferinţă

CUM

demele pentru acoperişul autoturismului, iar la celălalt capăt se prind cu
şuruburi de baiamalele (3) sudate pe
bucşele de ghidare (2). Pentru diagonale se pot folosi şi profile-corniel'e
sau profile U În funcţie de construcţia
de cleme adoptată.
Pentru pînza acoperişului nu este
neapărat nevoie de material impermeabil, deoarece garajul protejează
in primul rind impotriva soarelui; di-

mensiunile se aleg În funcţie de dimensiunile autoturismului.
Montajul este foarte simplu: se deschid diagonalele prinse de balamale
şi se fixează cu cleme de bordura
pavilionului. Apoi se trece bara superioară desfăşurată prin bucşele de
ghidaj, se intinde pinza şi se fixează
bine intinsă, cu ajutorul şnururilor
şi ţăruşilor. Părţile din metale neferoase nu necesită protecţie prin vopsire.

FUNCŢION
FRiNE CU DISC

2

CILINDRUL CENTRAL
DUBLU

PRESIUt
PEDALE

~:::J"

...---H

~-Frinele cu circuit dublu măresc securitatea automobilului. Cînd apare o pierdere de lichid de frînă intr-un anumit punct al circuitului, aceasta nu Înseamnă
ieşirea din funcţiune a intregului sistem de frinare. Dacă nu mai este etanş
circuitul roţilor din faţă, rămîne În funcţiune circuitul roţilor din spate, şi invers.
Deşi În felul acesta se reduce efortul de frinare, automobilul nu rămîne complet
fără frînă hidraulică (mai există frînă mecanică de mină). Piesa principală a sis. temului prezentat este cilindrul central dublu cu rezervorul de lichid de frînă.
la frÎnare normală,'"pistonul A este împins de presiunea provenind de la pedaiă
spre pistonul B. lichidul de frînă aflat intre cele două pistoane este comprimat
şi. transmite presiunea În circuitul de frÎnare II. Simultan, această presiune deplasează şi pistonul B spre stinga, producînd presiunea de frÎnare şi În circuitul!.
.
Dacă În circuitul II apare o lips~ de etanşeitate, nu se mai obţine presiunea
necesară frînării in acest circuit, dar pistonul A se lipeşte de pistonul B şi-I impinge pe acesta din urmă spre stinga, producind presiunea de frÎnare În circuitul
1. Dacă lipsa de etanşeitate apare in circuitul 1, pistonul B se deplasează de la
inLsput, fără rezistenţă, pînă la capătul cilindrului, după care se formează presiunea de frinare În circuitul II.
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încercat vreodată să
al
sau
unei
Nu este chiar
cum s-ar părea la prima
un aparat de fotografiat
cu sistem de vizare reflex
monoobiectiv, problema se simplifică mult. Există aparate de acest
gen care pot fotografia de la minimum
15cm distanţă, claritatea şi incadrarea
fiind făcute cu cea mai mare precizie.
Insă la multe alte aparate de fotografiat sau de filmat, prevăzute cu
vizor optic, la care folosim pentru
distanţe sub 1 m lentile adiţionale sau
inele intermediare, o macrofotografie
executată În cadru natural face imposibilă utilizarea vizorului optic obişnuit.
Dispozitivele optice existente de compensare a erorilor de paralaxă dau
rezultate cu aproximări mari şi, de

Construcţia propriu-zisă comportă
suporţi ce culisează unul faţă de
celălalt şi două tije verticale reglabile

trei

verticală şi pe orizontală.
Materialul cel mai indicat pentru
construcţii este alama (tablă sau, dacă
este posibil, chiar profil).

1

Bucăţi

Denumire

1

Suport fix

Dimensiuni
i'n mm

Material
Tablă

de

alamă

sau pro-

fii U

1a

1

limitator
Suport <:ulisant

Tab!ă

de

alamă

Tablă

de

alamă

de

alamă

I

Tab!ă

Ghidaj

3

Suport vertical

31'1

Traversă

1

sau cor-

c:

"tu

,1.

12x12x2
cea 180 lungime
4x12x12

idem

2x 10x60

idem

x6 x100

Oţel

verticale

16x12x2
cea 175
2 x 15 x 60

nier

2a

sau

Sîrmă

- - ,....--._- r------

de

sau

alamă

x8x8
f--.-.----d? 2x50

--

"' .... 1.1

Oţel

..

pe

TABEL DE MATERJALE
Reper
nr;

POlDAN

cele mai multe
lor le face
inaccesibile
ce execută un
număr relativ redus de astfel de fotografii.
Dispozitivul prezentat mai jos permite executarea de macrofotografii,
În special În cadru natural, asigurînd
atît claritatea cît şi mai ales o încadrare precisă a subiectului, avantaj deosebit de important la executarea diapozitivelor şi a filmărilor de aproape,
cazuri În care decupajul ulterior nu
mai este posibil.

moale

3

Cota notată cu X se stabileşte În
funcţie de dimensiunile aparatului de
fotografiat sau de filmat la care dorim
să utilizăm dispozitivul. De asemenea,
şi filetul pentru şurubul de fixare pe
aparat va fi de 1/4" sau 3/8".
După executarea tuturor reperelol""
conform desenelor se trece la asamblarea lor prin lipire moale cu aliaj de
cositor. Inainte de montaj este indicat
ca toate piesele să -fie bnmate sau
vopsite cu lac negru.
După asamblarea cu
form fotografiei trebuie ca
tivul să fie «etalonah>. Cote le
rese pot determina prin calcul,
de
focală reală a 0tJle~ct!vlJ!ui tl.. tnnr~~ti", folosit, însă este
mai simplu ca această operaţie să
se execute prin probe practice. Astfel
se montează
obiectiv lentila adiţională sau
între aparat
şi obiectiv unul sau două inele interSe deschide capacul din
de tot()qn:~fiat
bandă de
pelliclJ!ei fotografice o
de geam
dimensiuni convenabile.

minimă la
de distanţe

reglaj, iar reperul scalei
se aduce in poziţia infinit.
Pe un perete bine iluminat se prinde
o miră de control, de exemplu, o
pagină de zjar şi se apropie aparatul
de aceasta pînă ce pe geamul mat apare imaginea mirei perfect clar.
Se reglează tija culisantă astfel Încît
cele două tije verticale să ajungă in
planul mirei de control. Tn felul acesta
am efectuat reglajul distanţei. Acum
deplasăm suportul vertical pînă ce
marginea superioară a traversei va
coincide cu marginea inferioară a imaginii proiectate pe geamul mat. Ti.iele
verticale se vor regla, de asemenea,
a realiza restul incadrării.
trasează repere pentru acest
reglaj şi se marchează de exemcU cifra 1. În. mod asemănător
se stabilesc celelalte trepte de reglaj
utilizînd tirajul normal al obiectivului,
ataşînd altă lentilă adiţională sau introducînd ait inel intermediar. Multă
însă ia marcajul reglajelor,
încît acestea să poată fi reproduse cu uşurinţă atunci cînd aparatul
fotogratic va porni ia vînătoare In lubasm a macrofotografiei.
ca să nu uităm acasă
că unele 'dintre cele
se realizează
astfel În evi-

t.

1

Suportul turnant (rabatabil) permite aşezarea. unui a.parat
proiecţie (film de 16 mm, dia.pozitive) Între rafturile bibliotecii poziţia de funcţion<:l.re (fig. A) ~ sa,u ascuns in dosul cărţilor (fig.

de
În

DETALIi CONSTRUCTIVE
de

avînd un perete vertical
şi
se roteşte
-Dimensiunile elementelor: a
stabilirea. lui a
d;
= f-

de

=

A
Se poate folosi placaj sa.u
de 22 mm grosime pentru tăblia
15-18 mm
pentru pereţii despărţitori.
se şlefuieşte, marginile
a fi acoperite
cu fişii de furnir, dacă restul mobilei este furniruit. Placa. de glisare se confecţioneaz.ă
din metal (a,lamă) sau masă pla.stică cu grosimea de 1,5 mm şi se înşurubeaz.ă sau se lipeşte.
Şipca 11 se unge cu parafină sau săpun pentru ca suportul turnant să alunece cu uşurinţă
pe ea.
Vă rugăm să ne scrieţi asupra reuşitei dv. În construcţia minicabinei de proiecţie.

B

e
\ !

I

3
A

1\

COPII FOTOGRAFICE
PE ŢESĂTURI TEXTILE

Ing. A.

Nuanţă brun-roşcată:
apă -100 mi;

azotat de uranil - 0,25g;
de potasiu - 0,25 g;
acid acetic - 1 mI.
În timpul tratării materialului in această soluţie nuanta imaginii variază
de la maro spre roşu deschis. Operaţia poate fi întreruptă la nuanta
fericianură

dorită.
Nuanţă albastră:
Soluţia 1
apă -100 mi;

azotat de sodiu - 2 g;
de potasiu - 3
În această soluţie imaginea
după
care ţesătura se spală În apă pînă
apoi
se introduce În soluţia 2.
Soluţia 2
apă -100 mi;
clorură ferică - 2g.
În soluţia 2 imaginea reapare într-o nuanţă albastră, care se inchide
din ce În ce mai mult În timpul tratării. Şi in acest caz operaţia poate fi
întreruptă la obţinerea nuantei dorite.
După toate operaţiile de virare, ţesătura trebuie
spălată, apoi
uscată şi călcată.

5

..

DENEŞ

Pentru a obţine imagini de diverse tonuri, putem utiliza următoarele
soluţii de viraje:
Culoarea maro (sepia)
Soluţia A:
apă-100 mi;
hidrochinonă - 2,5 g.
Soluţia B:
apă-1oo mi;
acid citric - 10 g.
Ambele soluţii se amestecă inainte de intrebuinţare. Prin acest viraj
se realizează şi o oarecare întărire a imaginii, de aceea se recomandă,
in special, in cazul copiilor subexpuse la copiere.

fericianură
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Avînd o imagine negativă formată pe film, prin
expunerea peliculei la lumină pentru a doua oară,
se produce un proces similar cu cel de la copierea
alb-negru. Zonele neimpresionate de lumină, deci
În care nu s-au format granule de argint după prima
developare, vor fi expuse acum, obţinînd de astă
dată o imagine color pozitivă latentă.
Pentru solarizare, filmul se iluminează de ambele
părţi cu un bec nitrafot timp de 1-5 mi~.ute de la o
distantă suficient de mare (0,75 cm-1 m) pentru
a nu produce topirea şi deplasarea straturilor de

LO

I

gelatină.

Ing. V. lAURIC
Adevărata

satisfactie a unui fotoamator o constituie obţinerea de di'apozitive finite prin efectuarea
tuturor operaţiilor de prelucrare cu mijloace proprii.
Privită cu o oarecare reţinere de majoritatea fotoamatorilor, tehnologia de prelucrare a unui film
diapozitiv nu este cîtuşi de puţin complicată. Utilajul
este mai redus decît cel necesitat de pozitivele albnegru, iar, În final, preţul de cost al unui clişeu diapozitiv montat în ramă nu depăşeşte cu mult pe cel
al unei fotog rafii 6 x 9 cm alb-neg ru; deci mai întîi:
Tabelul 1
Costul
estimativ al
materialului

Nr.
crt.

1.
45,5 lei

~
=
2

2.

15 _

5-

135 lei
'
lei

3

3.
lei

18

66.5-;'-77 lei
1,84-;'-2,14 lei

estimativ, cuprinzînd
ceva mai pretenţioşi
e protecţie din sticlă
retul va creşte,

IL UTilAJUl NECESAR
1. Doză
Dacă avem
spirală tran

d

constructie normală.
procura o doză cu

2. Term
-1 bucată.
3. Cuvă
in material plasticbucată (di
x 18 cm). În această
cuvă vom in
de developare şi, prin
adaos de apă caldă Ş rece, vom executa menţinerea

temperaturii În limitele indicate În tabelele 2 şi 3.
4. Pîlnie de sticlă sau material plastic -1 bucată.
5. Cilindru gradat - capacitate 500 ml-1 bucată.
6. Flacoane din sticlă brună cu dop etanş (din
sticlă diferită sau din cauciuc) sau flacoane din
material plastic capacitate 500 mi - 5 bucăţi.
7. Furtun de cauciuc pentru racordarea dozei la
robinetul reţelei de apă curentă.
8. Bec nitrafot 500 W -1 bucată.
9. Cleme foto .pentru prinderea şi menţinerea
peliculei În stare întinsă - 2 bucăţi.
10. Burete microalveolar, din cauciuc sau masă
plastică -1 bucată.

III. PUTINA TEORIE
Rareori amatorul se mulţumeşte să prelucreze
materialele foto conform unor reţete şi moduri de
lucru tip fără a se interesa de procesele fizico-chimice care se produc În respectiva situaţie. De aceea,
cele ce urmează nu vor fi un simplu mod de lucru.
Filmul color reversibil este compus din mai multe
straturi, sensibile fiecare la una dintre cele 3 culori
fundamentale ce compun lumina «aibă». Fiecare
strat conţine deci halogenură de argint şi o substanţă
care la developare va produce colorantul respectiv.
1. Prima operaţie va fi o developare alb-negru
produsă de un revelator de granulaţie foarte fină.
In această primă operaţie se produce reducerea
argintului metalic şi apariţia unei imagini negative
alb-negru.
2. Urmează o spălare energică de lungă durată
În curent continuu de apă.
3. După spălare, putem deschide doza de developare şi deci următoarele operaţii se execută la lumină. Acum avînd o imagine negativă, aceasta trebuie «inversată». Se execută cea de-a treia operaţie,
denumită «solarizare».
Dacă sîntem fericiţii posesori ai unei doze speciale cu spirală transparentă, această operaţie o
vom face Într-un vas emailat alb
cu apă curată. Astfel nu vom
însă dissau cu bandă
punem de o doză
corex), filmul trebuie
şi întins
În poziţie verticală cu cleme. Picăturile
apă rămase pe film se îndepărtează cu buretele umezit.
Operaţia se efectuează cu răbdare şi cu multă atenţie pentru a nu zg1ria şi a nu desprinde straturile de

Autorul acestor rînduri foloseşte În mod curent
În locul becului nitrafot o lal11pă fulger electronică
(36 W secx 5710 fulgere pe fiecare faţă a peliculei).
4. După solarizare pelicula se introduce Înapoi
pe bobina dozei, care se imersionează În apă pentru
înmuierea gelatinei, iar apoi se execută developarea
cromogenă, În care apar imaginile pozitive mono.,.
crome În fiecare dintre cele trei straturi.
5. Filmul se spală energic În apă curentă.
6. După spălare se execută «albirea», pentru îndepărtarea din emulsie a granulelor de argint reduse
În prima developare.
7. Urmează o nouă spălare, tot În apă curentă,
pînă la Îndepărtarea completă a coloraţiei galbene
dată de solutia de albire.
8. Nefiind peliculă, se fixează într-o soluţie ce
conţine şi substanţe de întărire a gelatinei. Uneori,
aceste două operaţii se separă sub denumirile de
«fixare» şi «tanare» sau «stabilizare».
9. După spălarea finală, pelicula se pune la uscat
ferită de surse de căldură şi praf. Întrucît apa de
spălare conţine, de regulă, o anumită cantitate de
săruri minerale şi, după uscare, pe peliculă pot
rămîne pete cu aspect neplăcut, autorul recomandă
folosirea şamponului special foto (din comerţ
ORWO F 905), urmată de o imersie de cîteva minute
În apă distilată.

Set de solutii pentru filme color reversibile original
Il>

ORWO, Pelicula ORWO UT 16 sau UK 16
Denumirea operatiei
elopare
b-negru

Codul
solutiei

Tabelul

Timpul Tem
În
ratura
minute În O·C

primară

O RWO-09

32

18±O,5

25

max.17

5
secundară

ORWO-13

O RWO-57

ORWO-71

10

18±O,5

25

max.17

5

18

5

max.1

5

18

5

max.17

5

18

gelatină.

ORWO-205
Spălare finală În apă

Set de

curentă

sohsţii

«Reacolor» produs R.P.U.
Set «Universal»

Tabelul 3

Tip u I peliculei

Nr.
crt.

ORWO COLOR
UT 16, UK 16
R.D.G.

FOTOTVET
TSO-2, TSO-3
U.R.S.S.

FERRANIACOLOR
CR503M
Italia

Temperatura
OoC

Timpul
minute

Temperatura
OoC

Timpul
minute

Temperatura
OoC

Timpul
minute

18±0,25

32

18±O,3

22-728

18.±0,5

16

12";15

2S

8-.714

1S

14~18

20

Bec nitrafot Soo W la 0,75 m, CÎte 1 minut pe fiecare

a pelicu~ei

18±O,5

10

18±O,3

12

18±0,5

10

12";15

2S

8-;14

25

14";'18

20

17±1

8

17-:-19

6

16..!.18

8

12";-15

10

8+14

5

14-+18

5

8

17-;19

6

16-:-18

7

7 14

15

14-;'18

20

17±1

12";'15
max. 30

m1

faţă

25

8

max. 30

max. 16

25

Au fost indicate, după cum se observă, seturi de
substanţe de provenienţă industrială. Acestea sînt
cele mai sigure atît În privinţa dozajului, a preciziei
cîntăririlor, cît şi În privinţa purităţii.
În numerele viitoare vom publica însă şi reţete
după care să se poată prepara soluţiile indicate mai
sus, productivităţile acestora, modul lor de păstrare
cît şi posibilităţile de utilizare În alte scopuri ale
soluţiilor deja întrebuinţate.

C

NTEINER

PE TRU

EV LOP

Realizarea timpilor exacţi de tratare În băi, prevenirea lipirii copiilor Între ele şi transportul dintr-o
baie În alta, bucată cu bucată, sînt operaţii care distrag
atenţia amatorului de la lucrările principale pe care
le are de executat În laborator. Soluţia acestei probleme este: conteinerizarea.
Dispozitivul conteiner pe care vi-I propunem permite tratarea În condiţii de deplină securitate a cinci
pozitive 6,5 x 9 cm, simultan.
Copiile pozitiv sînt introduse Între lamele conteinerului, aşa cum stă filmul Între spirele tancului de developare. Se asigură astfel distanţa de 4 mm Între copii

ax. 17

DISPOZITIV
1
Macrofilmările

sau animaţia pă
pun probleme de travelinB.
care sînt, uneori, foarte dificile. In
cazurile acestea. cursa este limitată
la lungimi de ordinul a centimetri
sau zeci de centimetri. dar deplasă
rile sînt foarte fine şi zona de punere la punct este îngustă.
Dispozitivul din figura alăturată
ne poate fi de un real ajutor pentru
realizarea minitravelingu rilor.
Construcţia constă dintr-un că-.
rucior care aleargă pe cele două ţevi
ale cineştandului şi c,are poartă aparatul de filmat. Se confecţionează
din tablă de 1-2 mm şi din patru
mosoare din material plastic sau
din lemn care joacă rolul roţilor.
Se confecţionează În primul rînd
cele patru mosoare la strung, astfel
ÎnCÎt generatoarea părţilor conice
să aibă 45° fată de axă si cilindrul
!ngust (mijloc~1) .să nu at'ingă ţeava.
In figură sînt arătate cotele pentru
o ţeavă de 20 mm diametru.
Prin gaura centrală a mosoarelor
se trece fără joc un ax care constă
dintr-o mină metalkă de pix cu
pa'stă.
dintre mosoare se
reglează
fiecare pereche
să alerge corect pe ţevi.
Pentru menţinerea acestei distanţe Între mosoare se adaugă şaibe.
totul se solidarizează pe ax cu
unor pene din aşchii de
lemn.
acest fel am realizat roţile.
Corpul căruciorului se confecpuşilor

ţionează

din tablă, asigurînd un joc
de 2-3 mm Între aripile îndoite şi
capetele mosoarelor. Jocul se va
compensa cu şaibe din pertinax,
care vor împiedica deplasările laterale ale corpului faţă de roţi, dar
permit rotirea uşoară a acestora.
Pentru a se preîntîmpina deschiderea aripilor. acestea se vor rigidiza cu ajutorul a două nervuri lipite
cu cositor.
Pe unul dintre capetele uneia dintre axe se fixează o rondelă, care
permite acţionarea manuală a căru
dorului.
Aparatul de filmat se fixează deasupra căruciorului, ca În figura ală
turată, prin intermediul unui cap
panoramic, care permite mişcarea
În jurul axei proprii simultan cu
mişcarea de translaţie.
Este de dorit ca suportul să fie
orizontal sau aproape orizontal,
tru ca aparatul de filmat lăsat
să nu alunece «din proprie iniţia
tivă».

Pentru cazurile În care trebuie
cu standul inclinat ne vom
servi de un
deschisă a
cu
pistă.
astfel
Între roţi şi stratul de pislă ÎnCÎt
vor mări frecarea şi vor Împiedica
să lucrăm

băii.
Ţinînd

seama de coeficientul mediu de «nereuşite»
ale unui film color, sînt necesare 5--6 conteinere pentru a avea Întotdeauna cel puţin unul uscat disponibil
pentru Încărcare şi pentru a se putea aplica tehnologia
de developare În trepte.
Materialul cel mai la Îndemînă pentru corlfec:tlc•.nit'E
acestui dispozitiv este styrenul. pe
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placă

c-c

un pup tru de filmare foarte comod.
Pentrd axa optică a sistemului s-a ales poziţia verticală pent .. ., a se realiza aşezarea comodă şi
foilor de celuloid cu desenele. S-a ales soluţia
minare indirectă
a se evita trecerea t'lIIr",nt.. I 'lij
de aer cald pe
rama suport, ceea ce ar
Încălzirea foilor
celuioid. Această soluţie de iluminare mai prezintă şi avantajele evitş.rii suprainăI
pupitrului de lucru şi ale unor posibilităţi de pliere
limitat.
demontarea !lecului şi rabatarea capapoate deveni un mic
pentru
materta~ele pe care ie
pentru

răsturnarea cărucÎorului.

les, deplasarea acestuia se va face.
mai greu.
constructive
stau la Îndemîna constructorului.

şi prevenirea Îndoirii cu ieşirea colţurilor din solUţia
de revelare. Agitarea soluţiei se face prin mişcarea

B-B

Cineştandul a cărui construcţie a fost prezentată
numărul trecut al revistei noastre capătă intrebu!nţări vari de. Pentru amatorii de animaţie el poate deveni

în

de lemn

de la una sau două
Styrenul are dezav
acizi, deci ŞÎ de so
acestea, vi-I rec:onnarldă.m\
mode de prelucrare
sol

cu atenţie În apă
problema realizării de la inceput a cu
dorite, deoarece aceasta se poate obţine chiar
Îndoirea prealabilă.
. area operaţiilor
indrepta
umerii de
p
anşetei pe care '10
M
ul Întrebuinţat pentru lipire poate fi s
benzenul sau fenolul.
Se trece la Îndr
ale ale blocurilor
de lame, li
mm pe cîte
un capăt al fiecărui bloc de lame şi solidarizarea blocurilor Între ele cu ajutorul a patru fîşii de 96 X 5 mm
prin lipire, ca În figura alăturată.
PIăcuţele laterale au rolul să împiedice alunecarea
copiilor atunci CÎnd se agită baia. Înainte de solidarizare
se va verifica dacă o fotografie obişnuită intră uşor
Între lame.
Odată Încărcat cu copii pozitive, conteinerul va
parcurge toate etapele procesului de developare pînă
la spălarea finală. ,Uscarea lui se face liber sau cu ajutorul aerului cald.
Nu este recomandabilă mărirea numărului de copii
prelucrate simultan peste cinci, deoarece aceasta ar
necesita băi cu adincime mare si modificarea În salturi
a caracteristicilor chimice ale ;oluţiilor.
Numărul de manevrări În timpul developării scade
de cinci ori şi În plus se pot utiliza băi verticale de
developare. Dar despre acestea Într-un număr viitor.

e necesare sînt lemnul de bună calitate
cat), o oglindă fără «ape», clei de tîmplă
un fasung, un întrerupător şi, în sfîrşit,
prezentată În numărul precedent al
constă dintr-un schelet de lemn cubic
prinderea unui perete fix, prin intermeva face solidarizarea cu ţevile cinestanrabatabil:1)rin care trece fasungul
c, aşezarea ramei de desen şi introducu asigurarea unghiului de 450 din figură.
estii de îmbinare sînt. prezentate În deatorul va adopta sol '
pund
or sale de prelucrar
mportant ca în final să s
şi suficient de uşoară. În

sI/eia malti

sliFlde

pozi!ionore

oglinda
nii parazite, eubul se înveleşte cu orice material
(carton, pînză etc.) pe cele trei feţe rămase libere.
Dimensiunile construcţiei depind de mărimea ramei
de desen, iar determinarea lor nu constituie o problemă. Se recomandă ca secţiunea barelor de lemn întrebuinţate să fie de cel puţin 1 x 1 cm, astfel incit
dacă trebuie să tntrebuinţăm pentru solidarizare cuie
sau bolduri să nu apară crăpături.
Pentru obţinerea unei încadrări corecte este recomandabil să efectuăm toate regla}ele o singură
dată şi să insemnăm cu ajutorul unor repere pe ţevi
distanţa de filmare.

m

De multe ori, În cadrul
ne sînt necesare
sehute,
deoarece anumite reacţii nu pot avea loc
sub o puternid
De aceea nu
este rău să cunoaştem compoziţia unor amestec~ri de gheaţl sau ztpadi şi anumite
săruri care ne permit să ajungem la temperatun sub zero grade.
sau
Astfel. dacă amestecăm A. din sarea respectivi cu 100 g de
obţinem o temperatură de tOc.
.
Substanţa

Clorură de sodiu (NaCI)
Suffat de a.moniu [(NH"lzSO,,]
Clorură de amoniu (NH,..O)
Clor~ră de calciu (Ca.C1 2 • 6H 2 0)
Azotat de amoniu (NH...NOi )

A lrame

331
621
25 1
14]·,
45 1

-21 0

-1go

-150

-SSO

Vă propunem din nou si meditaţi
asupra altorefette cam apar in
urma unor experIenţe simple. unele
intilnite zilnic in viata dv.

-1,0

ştim. aliajele ""int nişte amestecuri din două sau mai multe metale.
luate în proporţii bine definite şi care prezinti proprietlţi superioare in privinţa
rezistenţei la coroziune. a temperaturii de topire. a uiŞurinţei de prelucrare etc.
După

cum

Sînt anumite aliaje care au un punct de fuziune (de topire) foarte sd,zut În com-

paraţie cu cel ai metalelor din care este a.dtuit. in anumite operaţii pe are le avem
de efectuat În laborator aceste aliaje cu punct de fuziune scăzut ne sint folositoare.

Să Încercăm să obţinem două dintre aceste aUaje. De ea inceput trebuie si aritim
că topirea metalelor se face Într-un creuzet de porţelan la flacări. pină ce se obţine
un amestec omogen de topitură. Iad şi compoziţia celor două afiaje uşor flJzibile:

Aliaju' Newton are punct de topire 94.5°C şi compoziţia:
Bismut - 8 părţi. in greutate;
Staniu -:3 părţi, În grelJtate;
Plumb - 5 părţi. În greutate.
AUajul Wood are punct de topire 650 C şi compoziţia:
Bismut - 4 părţi. În greutate;
Cadmiu -1 parte. În greutate;
Staniu -1 parte, În greutate;
Plumb - 2 părţi, În greutate.
Atributele noului cronometru digital «Seino» cum ni-! recomandă prospectele industriei electronice japoneze - par să nu se mai reducă doar la
Înaltă precizie de cronometru sau deosebita stabilitate
in timp (independentă de vreun factor exterior). Argumeniul şi atributul suplimentar il constituie - aşa
cum se vede şi din fotografie - noua linie constructivă deosebit de estetică.

1. Cu toţii am observat ei atunci
cind 'inv'irtim cu linguriţa intr-o ceaş
că cu ceai firicelele de ceai sint
aruncate spre exterior. Scoatem Unguriţa şi vom constata că ele se vor
aduna" peste puţin timp. Ia mijloc.
Care este efectul răspunzitor de
acest fenomen şi in ce legătură se
găseşte el cu formarea meandrelo!"
la fluviU
2. Posibil că mulţi dintre dv. aţi
vizut o curiom lampă de birou aS
cărui abajur se roteşte incontim.m
firă să fie antrena.t de un motor sau
alti forţi exterioară. Nu este altceva
decît «moara luminoasă» descoperiti de cunoscutul fizician Crooks
acum 100 de ani şi redescoperitl
utilizatl la reclamele
principiu. ea se compune dintr-o sferi de sticlă În care
se roteşte o cruce cu patru braţe
orizontale avînd la capătul fiecărui
braţ cite o plăcuţă lucitoare. Pe

spate plăcutere sint inne,rite.
aprecla in eare

situaţii

Puteţi

moara se va

roti in seMul acelor ceasornlcului
sau inversl Care este efectua fizic
ce sti la baza acestei mori 1
3. De cite ori ar trebui să se invir..
teasei Plmintui mai repede in Jurul
axei sale pentru ca la ecuator corpurNe să nlJ aibi grelJtate 1
4. Avînd ia dispoziţie un vas de
sticlă plin cu apă" o steri de lemn şi
o rigii gradati. aţi putea să determinaţi densitatea lemnului din care
este confecţionatl sfera 1
5. Un oraş mic. aşezat Într-o vale.
vrea si se extindă
ca urmare se
pe un placonstruiesc CÎteva
tou situat ia inălţime de circa 150 m
de restul aselor. Cu
ce noUe locuinţe
locatarii. in oraş au apărut
serie de sesidrl critice la adresa
sehute a gazelor menite a
utilizate În gospOdărie. Din care
parte a oraşului - cea de JOI sau
cea de sus - au venit aceste sesidri
şi care este expl icaţia că. in acea
parte gazul metan are o presiune
mai mică?

°

după

A. DiENIE:S

du-se

cele din

Suprafaţa lemnului
hîrtie abrazivă dură.

COiTloonlent:ele

se
apoi CI.!

dorura de amoniu) se
mică de apă, apoi soluţiile se

\.1::11;:6<1.1.1'11<1,

amidonu! şi

Într-o cantitate
amestecă şi se (omple-

SINGURI

de
!I:~r'unICJjIJ-tl2

......Jt\\""'1'1"'.·2\!'; că

m~nute, clJvinte~e

pe UnUle

acest procedeu vă va
Apoi inc!hidE!ţ!

pe o
cuvinte puteţi
dinea lor.

de

dad
le

It

Numărul

seriilor rornalleş:ti
emise pină in 1970 se
1 041 de valori (in aceste

separată
să vă reamintiţi.

or-

o

<>

Acordaţi-vă CÎte un punct pentru fiecare răs
puns corect. Adunaţi punctele obţinute la ambele teste şi raportaţi-Ie la următorul etalon
care vă Indică calitatea memoriei d\'.

cuprinse
timbrele care, deşi circumscrise altor zone şi
subiecte tematice, cuprind - in realizarea lorşi importante elemente tehnice (situaţie frecventă
la timbrele emise acum 4-6 decenii),
Prima marcă românească incorporlnd elemente
tehnice datează din anul 1900 (marca de 25 de
bani CMR 188); desenul înfăţişează podul de vase
folosit la trecerea armatei peste Dunăre la Începutul războiului din 1877. Intimplarea face ca această
primă marcă să aibă şi o eroare, ea apărînd nu
numai În culoarea albastră stabilită iniţial, ci şi in
verde-oliv, constituind astfel eroarea catalogată
sub Nr. 188E.
şi

Emisiunea filalefică:

Memorie
Memorie
Memorie
Memorie

vizuală foarte bună
vizuală bună
vizuală satisfăcătoare
vizuală slabă

23-32
19-22
16-18
0-15

puncte
puncte
puncte
puncte

Anton TABACHIU
tează cu apă pînă la 1 000
După uscarea celui de-al

mI.
doilea strat se trece la
precipitarea halogenurii de argint În masa emulsiei.
prin pensularea suprafeţei de gelatină cu următoarea
soluţie:

azotat de argint - 10 g ;
acid citric
- 8.5 g;
apă
- pină la 1 000 mi.
Operaţia se execută la lumina roşie a unei limpl
de laborator.
După uscarea emulsiei. materialul fotosensibil este
gata preparat. apt pentru a fi utilizat pentru copiere.
Emulsia astfel preparată, fiind puţin sensibili. pozltivele se vor executa numai prin copiere-contact. Ia
lumina unui bec puternic sau. şi mai bine. Ia lumina
zilei.
Developarea şi fixarea imaginii se realizează concomitent. in următorul amestec de soluţii:
Soluţia A
azotat sau acetat de sodiu
- 50 g;
api fierbinte (maximum SOoC) .. - pină la 400 mI.
Soluţia B
tiosulfat de sodiu cristalizat
- 200 g;
apă fierbinte (maximum 6SOC) - pină la 600 mI.
Soluţia A se toarnă in soluţia 8, amesteCÎnd continuu.
şi. dupi 10 ore, se decanteazi şi se filtreazi.
in timpul prelucrării pozitivului in această soluţie,
imaginea apare la inceput Într-un ton galben-oranj,
care apoi virea%ă treptat in maro. Aici vom intrerupe
prelucrarea. Dacă se prelungeşte timpul de prelucrare
peste cel În care s~a obţinut nuanţa de maro, imaginea
virează mai departe Într-un ton dezagreabil gri-verzui

«Sistemul Portile de fier ilustrează terminarea Hidrocentralei de la PorIile de Fier.»

psiholog

UMOR

spălăcit.

În final. pozitivul se spală În apă curentă minimum
2S de minute0 şi se usucă la un loc ferit de praf şi la
maximum 40 C.

m

vÎsle».
Cu două traverse din lemn
vertkali
tot din lemn, confeCţionaţi
desenului, realizăm cadrul necesar pentru cele două visle. După cum
se observă, una dintre cote le traverselor
cu «X». ·Aceas:t~,j;fH'nellS
lăţimea

construcţii melcanice (y'aUo nl:tli zări.
cea mai diversă uzilizare
sport etc.) - noul concurs «Tehnium» va
numeroase
Amănunte
viitor al revistei.

vaţii
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Saltea pneumatid

1

T

Traverse

2

Lemn tare

20 x 100 x

S

Stilpi n:rticai<j

2
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~30

F
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2
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V

Vkje

Lema tare sau pb:caj

e
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