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nalul detectat de tranzistorul T.q.se aplică pe baza
tranzistorului Ts' care va conduce şi va atrage
releul R1 in momentul apariţiei semnalului de
joasă frecvenţă. Schema oprită in această fază
-ar da posibilitatea executării unei singure co·
menzi, ceea ce nu ar satisface minimum de.cer;"~e

Circuitul basculant bistabil, la apariţia unui
semnal pozitiv, permite să fie atras pe rind cite
un releu R3' R,. ce va schimba polaritatea alimen.
tării unui servomotor electric .
' Durata de rotatie a servomotorului este dată ,..de timpul cit lu.cr~ază em'lţătorul prin -eontBtuiJ

ale constructorilor. Pentru a rezolva acest ne·
ajuns, vom folosi un circuit basculant bistabil.
comandat de un releu R1. care va dirija nava
către stinga sau dreapta. durata manevrei fiind
dată de contactele releului R,.

'1 al releului R "
1

"'
,
Receptorul se va monta pe o placă cu circuite
imprimate. montÎnd şi verificînd mai Întîi plesele componente ale recepţiei, urmind circuitul

basculant bistabiJ (pe care-I vom verifica prin

Cu-Em, dlametrul carcasel- 6 mm; Dr - drose/60-80 de spire
0,1 din Cu-Em, diametru/ carcasei 3 mm ; Tr - transformator 1/2 -1/3 tip dreiver de la

recep/orul «EIK/ron/ca» S 631, S 632, «Mamaia»; T, -EFT 319,17'402,17'422, AF 106;
T2' T3, T4' T5' T6' T7 -EFT321 , MTr42.

~"..--._-'

-

releu lui R 2 cînd se vor

schimba stările de conducţi e ale tranzistorilor
T6, T, ). După verificarea celor două dispozit ive,

receptoruL şi circuitul bistabil, se ~a face legătlJ1'a
•
mtre
pUncte 1e x, y. "
S<;'rYomecanlsmul (fig. 3) este format dintr""n
ml'roelect/Oillotor 1,5 V/O,1 A la care se va
atafa un reductor (se va folosi mecanismul de
la vertiJatoarele alimentate la baterie). La Ieşirea
reductorulul se montează o roatl din material
plastic cu şanţ pe care se infăşoară o <diţă diamant»
I

o pirghie

fJ 0,3 din

~~ ~---,-1i.,.--

anclaşa-rea manuală a

sau «(sfoară de scală», sfoară ce se ancorează' de

SCHEMA RECEPTORULUI DE TELECOMANDĂ
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rigidizată

de cirma navei.

Modul de aranjare a radioreceptorului şi a
servomecanismului În corpul navei se Iasă la aprecierea constructorilor, funCţie de tipul navei
(este indicat ca receptorul să fie ecranat fati. de
servomecanism).
.
•
In incheiere, dorim să indicăm CÎteva date
tehnice ale staţiei descrise ca urmare a experimentări lor realizate de autor :

- ' puterea
-

emiţătorului

in

-

fără

sursă

greutatea instalaţiei, inclusiv surse de ali-

satisfacţie deosebită În timpul manevrării unei
nave sau unei maşinL

In numarul viitor al revistel-<1oi amănunte privind concursul şi
premiile - rn obiecte, excursii şi bani - cu care vor fi răsplătili.
cîştigătorii concarsulul «Tehnium 71».

+25DV.
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3. A) Receptorul funcţionează narmal ;
8) Are piese in plus;
C) Are piese Jipsd;
D) Are piese montate greşit.

EC 92

500p F
50

KSl

2. A) Etaj amplificator ;
8) Etaj multiplicator ;
C) Oscilator Colpitts ;
D) O schemă greşit concepută .

0,5 " F
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In a u gu răm prima etapă a con curs ului prin publicarea intre bări
lor test cu speCific electron ic (comune pentru cei care vor să participe la concursul de rad ioco n stru cţii şi minuauto matizări el ectronice); in pag ina 15 pu b licăm de asemenea ş i prima s uitI! de intrebă ri-test, pentru concursul «D ispozitive şi tehnici originale foto».
Tn numă ru l viitor vom continua cu intrebArile-test pentru ce lelalte
sectoare (discipline) ale concursului nostru.
Precizăm că răspun s urile trebuie trimise pe adresa redacţ iei
noastre - B ucureşt i, Casa S cinteii, revista «Tehnium» «pentru

de ali-

mentare montate pe navă : 420 g.
Desigur că staţia de telecomandă nu permite
multe operaţii, dar pentru inceput vă va da o

TS

500pF

400 mW;

raza de bătaie pentru o funcţionare sigură

la sol : 600 m;
- greutatea receptorului
mentare: 135 g;

fig.2

antenă :

--~--H
~ IOOpF

10nf

LI

concurs» - pinl! ia data de 1 octombrie a .c.

Odată cu răspunsuri le vă rugăm să trimiteti şi succinta caracterizare a l ucrării originale cu care doriţi să partiCipaţi la concurs.

CONCURSUL
NOSTRU
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Iubitorii de muzică ştiu ca in timpul audiţiilor
ples.ele ~~zl~ale provoaca o senzaţie subiectivă ŞI
o dispoziţie In raport de natura piesei ascultate.
~e. ştie, tot~d.ată, că şi culorile influenţează dispoziţia. Combinind percepţia auditivă cu cea vizuală
senzaţia rezultantă va fi cu totul deosebită.
'
. Cf!i care s.e o.cupa cu pictura sau totogratia artistl~ .~n culori ştiu că pentru exprimarea liniştii şi luminII. se folosesc culorile cu nuanţe de roşu iar in
exprimarea umbrei şi răcelii - nuanţele de albastru.
la r~d~rea in culori a muzicii vom folosi pentru
tonuri Joas~. roşu, pentru cele inalte albastru, iar
pentru medII verde. Apoi se face combinarea celor
trei cul.ori. Despartirea tonurilor joase de cele Inalte
se obţl~e cu ajutorul unui sistem simplU de filtre
d~ audlofr~cven.ţă. Dispozitivul se poate lega la
dlfuzor~1 o~lcărUl aparat de radio de calitate conform
'
schemei din fig. 1.

' P 3 = toOfl; RX1'
z
C = 0,5J{F; C = 2)4F; C =
4
z
1
P1' P

R xZ' Rx3 = vezi textul;
100~FI12 V; LZ = 1,2 mH;

L..=1,8mH;TJ ,T.2,T =EFT125;L 1,L Z,L 3=
3
bie scală 6,3 VIU,1 A':
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Metoda cea mai simplă constă In executarea unei
cutii cu un ecran de geam mat, cu dimensiunea unui
(Q)
• ecran de televiziune. In cutie se montează becurile,
1000
iar in spatele becurilor se fixează hirtie de staniol
oglinzi reflectorizante.
'
O altă variantă ar fi un con din material plastic
mătuit, in interiorul căruia se amplasează becurile.
100
3
Pentru efect, becul albastru se montează in virful
conului, iar cel roşu la bază. Tot aşa se poate tolosi
un glob de sticlă Iăptos de la lămpile de tavan.
Se mai pot folosi cartoane de diferite forme geo•
metrice caşerate cu staniol şi inşirate in diferite
10Ull~llllWW~lllllill~W
f (Hz)
direcţii pe sfori sau sirmă.
102
10 3
Pentru obţinerea unei impresii dinamice mărite
la cutia sau respectiv globul de vizualizare se poate
Reactanţa filtrelor in raport de frecvenţă: 1adapta sistemul siluetelor mişcătoare, intercalind
condensatorul C ,; 2 - filtrul Le; 3 - L. + 50fl;
intre bec şi ecran o mască cu diferite forme. Masca
4 - L •.
se roteşte ori de la căldura degajată de becuri ori
. motoraş.
'
cu un mic
Rezistenţele R"1' RX2.' Rx 3 servesc pentru pretenIn vederea obţinerii culorilor se poate folosi orice
sionarea beculeţelor ca in repaus filamentul să fie
fel de colorant transpa,rent, insă rezultatele optime
colorat roşu inchis.
Prin reglarea potentiometrelor P -P -P se ob1 . 2.
3
. concor d an ţa opt'Imă intre culori
.lne
ŞI
frecvenţa
t
sunetelor.
Se pot monta şi beculeţe mai multe sau mai puternice, insă in acest caz mărim in mod corespunză
6L6
tor şi puterea tranzistorilorfolosiţi (EFT 212, EFT 214,
________
ETF 240,lT 4 r etc.).
r-----4(:Pentru cei interesaţi dăm şi o schemă cu tuburi,
in vederea obţinerii unei puteri mai mari, prezentată
n
+350/1
pentru o singură culoare, multiplicindu-se pentru
restul de culori.
INTRARE
1fO
300
Transformatorul Tr. poate fi inlocuit şi cu un alt
1
6W
transformator defazor sau, la nevoie, un transformator de ieşire pentru tubul DLL 101. Rezistenţa de
300 n/6 W este bobinată, semireglabilă cu colier.
Se realează colierul ca becurile să ardă cu lumină
maximă normală, cind etajul nu primeşte semnal.
F/62
De remarcat că intensitatea luminoasă a becului
fiind invers proporţională cu tăria semnalului, la
ieşirea de tonuri inalte se pune culoarea roşie, şi
Tr = tole M 42, 1-50 spire cu fi) de 0,5 - 0,6 mm;
la cele joase culoarea albastră.
II, II - 2 x 2000 de spire cu fi) de 0,15 - 0,2 mm.
Subliniem că prima schemă este mai avantajoasă
se obţin folosind pentru roşu - «Roşu de Congo»,
şi mai eficace.
verde - «Verde malachit», albastru - «Albastru
In privinţa vizualizării culorilor sint ' soluţii numede metil».
roase, dind libertate imaginaţiei dv.
. N.E. Revista noastră va publica realizările cele
Vizualizarea poate fi·bidimensională sau tridimenmai reuşite executate de dv .
sională.
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AREA
ETAJULUI
DETECTOR

Ing. 1. MIHĂESCU

Etajul detector are rolul extragerii din semnalul modulat Tn amplitudine a informaţiei
propriu-zise. deci de a ne reda semnalul electric de audlofrecventă.
Semnalul FI se aplică unei diode care are ca
sarcină un circuit RC de pe care se culege
semnalul AF şi o componentă de curent continuu.
Componenta de curent continuu este utilizată pentru controlul automat al amplificării
ŞI pentru indicatorul optic de acord.
Defectiunile din etajul detector se pot manifesta prin intreruperea totală a audiţiei sau
printr-o auditie distorsionată şi Tnsoţită de
zgomote. la astfel de manifestări ale radioreceptorului vom determina mai Intii dacă
ampllficatorul AF funcţionează normal, injectTnd de la generator un semnal de 1 000 Hz
cu nivel 150 mV direct la bornele de picup sau
Tn lipsa acestora după condensatorul C .
6
Dacă amplificatorul AF se prezintă normal,
vom aplica semnalul corespunzător unui etaj FI.
In felul acesta s-a localizat defectul.
In cazul unei audiţii nule, se va verifica
starea fiecărui element de circuit, inclusiv al
tubului electronic.
Elementele de circuit se măsoară cu receptorul oprit Cauze posibile: tub electronic defect, R Tntrerupt, Ca sau C scurtcircuitate; C
6
1
s
Intrerupt Este posibilă chiar defectarea transformatorului FI. Valoarea rezistentelor şi probele la scurtcircuit ale condensatoarelor se
efectuează cu ohmetrul. Eventual, Tn timpul
probelor substituim piesele dubioase cu unele
sigur bune.

I
•

Ing. M. IVANCIOVICI
in cadrul acestui material vă prezentăm schema
unUi receptor cu amplificare de Înaltă frecvenţă cu
detector cu reacţie şi cu amplificator de joasă frecvenţă. Semnalul cules de antenă şi selectat de circUitul de Intrare este amplificat de etajul cu tubul
T 1 ce este o pentodă de tip 6K7. Bobtnele cuplate
l1-l2 ŞI l3-L4 se realizează pe o carcasă
din carton sau preşpan cu diametrul de circa
25 mm. Bobina L are 200 de spire, iar L3 600
1
de spire din sîrmă de Cu-Em cu C/) = 0,12 mm.
Aceste bobine se vor realiza dacă e posibil cît mai
concentrat, folosind o bobinare obişnuită, cu mai
multe straturi. la o distanţă de circa 5 mm de bobinele l 1 şi l,3' se vor realiza bobinele l? şi l4'
de asemenea cn mai strînse. Bobina L... arEf'100 ae
spire din sîrmă de Cu-Em cu ~ = o,3ff mm, iar l4
are 300 de spire din sîrmă de Cu-Em cu 9S = 0,25 mm.
Sarcina etajului amplificator IF este tot un circuit
acordat pe aceeaşi frecvenţă ca şi circuitul de intrare. Ele se realizează pe o carcasă la fel ca şi bobinele de la intrare. Bobina l5 este la fel ca bobina
l1' iar bobina ~ ca bobina l3' B?bina l6 are 50 de
= 0,12 mm, iar la
spire din sîrmă de Cu-Em cu

are 00 de spire din sîrmă de Cu-Em cu!i1 = 0.12 mm.
Bobinele l6 şi la se aşază la o distanţă de 5 mm de
bobinele l , respectiv L, cu care sînt cuplate. Acordul acesto~ circuite se realizează cu un condensator
varibil C cu 2 secţiuni cu valoare maximă de 500 pF.
Pentru a"linierea circuitului de intrare şi de sarcină
a amplificatorului se folosesc condensatoarele trimer Crl' <;2.' ~3) CT+,de valoare maximă :ll pF.
Reacţia se poate regla cu ajutorul potenţiometrului
P . Pentru comutator se va folosi un comutator K
1
rotativ sau o claviatură cu 4 secţiuni şi 3 poziţii: unde
medii, unde lungi şi picup. Ca transformator de ieşire
Tr se poate folosi orice transformator cu impedanţă
de intrare de 5 k fi (de la aparatele cu finală 6lRlC,
El84, 61114 etc.). Difuzorul D folosit va avea impedanţa de 4 Q şi puterea de cel puţin 2 W. Tubul T
2
va fi de tip 6K7, iar T de tip 6lT6C. Montajul va n
alimentat cu tensiunea3de filament de 6,3 V şi înaltă
tensiune de 250 V de la un alimentator ca cel descris
în numărul 4 al revistei noastre. Receptorul va fi
realizat pe un şasiu cu dimensiunile de 15 x 20 cm.
Condensatoarele vor fi pentru tensiunea de 250 V.
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Televizorul «Temp»-6 este prevăzut, pe placa din
spate, cu o mufă la care se poate conecta un dispozitiv de comandă de la distanţă. După cum se observă din schema de principiu, dispozitivul, a cărui
realizare o propunem, permite reglajul de la distanţă al volumului şi al luminozităţii televizorului.
Pentru pornirea televizorului de la distanţă vom
folosi un releu, a cărui rezistenţă trebuie să fie mai
mare de 600 Q. la închiderea contactului «normal
deschis» K1' releul prin intermediul cablu lui de legătură primeşte curent de la baterie şi armătura
metalică e.ste atrasă, conectînd televizorul la retea.
Contactul 1 serveşte pentru auto menţinerea releului.
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EBF89

Automentinerea
se realizează cu ajutorul unei ten,
siuni de 6,3 V, pe care o luăm din televizor, din circuitul de filament al tuburilor. Contactele 2 şi 3,
în cazul că nu rezistă la un curent de cel puţin 6 A,
vor avea fiecare în paralel cîte un condensator de
0,2 J.I F/500 V, pentru a se evita producerea scinteilor.
Pentru oprirea televizorului vom apăsa pe butonul
contactului «normal inchis» K şi in acest fel se va
întrerupe circuitul de automenf.nere a releu lui, deci
contactele 2 şi 3 se vor deschide.
Intregul montaj se poate realiza intr-o cutie de
aluminiu cu dimensiunile 100 x 60 x 60 mm. Cablul
<le legătură cu televizorul se recomandă să aibă un
blindaj metalic.
•

r- ---.,
I
I

R2

Abateri mari de la valoarea nominală a pieselor produc cele mal curioase efecte, deci ci
auditie mult deformată şi Insotită de zgomote.
la acest fel de defect, primul control va fi al
cablajului, ecranărilor, contactelor de masă,
contactele Tn soclul tubului. ACillaşi fenomen
este dat de ImbătrTnirea sau Intreruperea rezistentei R . CInd audltia este stridentă 1
tlpătoare, Ca din detectie sau C din filtrul de
5
dezaccentuare este Tntrerupt.
CInd emisia illectronlcă a tubului scade,
deci rezistenţa internă a diodei creşte, auditia
scade ca intensitate şi este foarte distorsionată la semnale puternice.
Schema ·alăturată prezintă şi modul de ·alimentare şi conectare a indicatorului optic de
acord. La sistemul de alimentare se verifică
rezistenţa ~ ,i valoarea tensiunii Inainte şi
după ea. CTnd indicatorul este cu spotul fix,
iar la atingerea grilei cu ,urubelnita sectorul
iluminat se măre,te, cauza provine din Intresau din scurtcircuitarea
ruperea rezistentei
condensatorului Ca sau pur ,i simplu dintr-o
conexiune defectuoasă.
In consecintă, vedem că o defectuoasă functionare a etajulUi de detectie influentează calitatea semnalului de audiofrecventă, schimbă
regimul de bună functionare a etajelor controlate de CAA şi ne dezinformează asupra acordului receptorului prin modul cum este actionat
indicatorul optic.
Operatiile de depanare nu sInt dificile, dar
trebuie efectuate utilizTnd instrumente cu impedantă
mare de intrare - voltmetru de
20 KQ/V -, generatori bine etalonati şi piese
de bună calitate.
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IN NUMĂRUL VIITOR:
• RECEPTOR CU 4 TUBURlj
• DETECTOR DE MET ALEj
• CONVERTOR PENTRU BENZILE DE
AMATORI;
• HOBBY - COMPUTERSPIEL
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•
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•
•
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ACCESORIU PENTRU DEPANARE
CONTROLATI
VITEZA DE ROTATIE
•
•
APARAT PORTABIL SIMPLU
AUTOTRANSFORMATOR REGLABIL
•

W FEDOROWICZ

E
Aparatul pe care-I vom descrie in
materialul de fată poate fi folosit ca
multivibrator pentru urmărirea semnalului la depanare, ca indicator de modulatie şi ca generator de ton pentru
invăţarea alfabetului Morse. Pentru
a-I folosi ca multivibrator, comutatorul Il se aduce in pozitia 1-3. Prin
aceasta condensatorul C l se leagă de
anodul triodei 2. Multivibratorul are un
spectru de frecvente de la 1 kHz la
30 MHz. Frecventa lui de bază este
determinată de C ,C şi R\, R!. Generează impulsuri (freplunghlulare. Tensiunea de ieşire se poate regla continuu cu P . La borna «C» se conectează
un virf de incercare, comutatorul I
fiind deschis. Pentru a folosi aparatu1
in urmărirea semnalului in cazul găsirii
unei pane in receptor, se aduce comutatorul Il in pozitia 1-2. Tn acest caz,
aparatul functionează ca un amplificator de AF cu 2 etaje. La borna «A»
se conectează sonda de detectie conform schemei 2. Se face apoi legătura
intre borna «B» şi şasiul aparatului ce
urmează a fi verificat La sonda de

EM84

r----,bECC 83

detecţie

ajunge tensiunea de IF. Tensiunea de joasă frecvenţă se conec2
tează direct la borna «A» fără sondă.
La bornele «C» şi «O», tensiunea de
ieşire poate fi reglată cu Pl' Aici se
10nF
conectează o cască cu care se ascultă
semnalul de ieşire. Un tub EM 84
Rl
100
serveşte ca indicator de modulatie.
k.o
Acest tub poate fi deconectat cu
B
ajutorul comutatorului If' Ca tubul
EM 84 , să nu fie supraso icitat, se va
regla cu p. tensiunea ce atacă acest
tub. Astfel, aparatul poate fi folosit ca
02
indicator de modulaţie şi la alinierea
circuitelor. Legind Intre bornele «A»
0,511.
şi «E» un manipulator, obţinem un
generator Morse. La bornele «C» şi -220V
«O» vor fi legate una sau mai multe
6,3V
căşti. Tn cazul funcţionării ca generaI ..
tor Morse, comutatorul Il se va aduce
o-__.~" ._,.;
in poziţia 1-2. Ca tuburi vom folosi
triode simple sau duble (2 x EC 92;
ECC81, 6SL7, 6SN7 etc.). Aparatul con6,3 volţi pentru incălzirea tuburilor şi
struit va fi bine ecranat cu ajutorul unei
200-250 volti/30-60 mA pentru anozi. Recutii metalice. Cablul de ieşire va fi un
zistenţa R6 va avea 1 kQ şi 2-3 wati
de tip bobinată. Celula redresoare
cablu coaxial sau de microfon. Transformatorul de reţea va livra la secundar
O. va fi de seleniu sau o diodă (exem-

h

c

6/ 3V

0,1,uF

1:1-1 - - 0 0

ÎND

D3

plu, 07J) de siliciu sau germaniu pentru o tensiune de 250 de volti şi :30-00
mA. Oiodele O, şi OJ sint de tipurile:
DA 685, 1N34, EFO 10/.
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G. UNGUREANU
Autotransformatorul reglabil, rid icător-co~o
rÎtor de tensiune, prevăzut cu un sistem simplu şi
sigur de avertizare contra supratensiunilor periculoase, descris În cele ce urmează, poate fi construit cu multă uşurinţă din piese şi materiale
ce se găsesc la indemînă. Acest autotransformator poate fi folosit cu succes la alimentarea televizoarelor sau a aparatelor de radio în cazurile
cind tensiunea reţelei scade mult în orele de
virf ale consumului de curent (seara) şi creşte
destul de mult în orele cind consumul de curent
este limitat. Această situaţie se întîlneşte deseori în retelele
obisnuite, urbane si
mai ales
"
,
în cele rurale, şi prezintă un deosebit pericol
pentru viaţa ap~raturii electronice, în special
a televizoarelor. Intr-adevăr, practica dovedeşte
că mai bine de 50% din televizoarele defecte
prezintă defecţiuni datorate alimentării necorespunzatoare.
Autotransformatorul descris, prin posibilitatea
reglării Într-o gamă largă a tensiunii reţelei şi
prin folosirea unui sistem electrooptic de avertizare, poate fi folosit ca mijloc sigur de evitare
a neplăceri lor amintite.
Pentru construirea autotransformatorului cu

-

o putere de 180 V/A (suficient de puternic pentru
alimentarea oricărui tip de televizor) se vor
procura, În primul rînd, tole de transformator
provenite de la un transformator de reţea sau
de la transformatoare de ieşire de dimensiuni
mai mari, pentru realizarea unei secţiuni a miezului de fier de 9,5 cmp. Carcasa autotransformatorului se va confecţiona din carton tare, gros
de 1-2 mm (preferabil preşpan), şi va ave ...
dimensiunile după forma pachetului de tole
folosit.
.
Numărul total de spire (1 440) din înfăşurarea
autotransformatorului, pentru simplificarea construcţiei, va fi executat cu acelaşi tip de sîrmă,
adică sîrmă emailată de 0,45
0,50 mm diametru,
practica dovedind că la astfel de construcţii se
poate folosi aceeaşi secţiune de sîrmă fără ca
autotransformatorul să se Încălzească. Deoarece
la tolele de transformator obişnuite, pe un rind
al carcasei, se pot bobina circa 60 de spire, pentru
realizarea autotransformatorului nostru sînt necesare 24 rînduri de bobinaj, adică 24 straturi de
sîrmă, cunoaşterea acestei situaţii va simplifica
foarte mult executia
bobinei si
Înlătură necesi•
•
tatea numărării spirelor, fiind suficientă doar

numărarea

straturi lor de sîrmă din bobinaj .
Acest mod de calculare a numărului de spire din
bobinaj, În cazul construcţiei noastre, poate fi
folosit cu Încredere, căci eventualele tolerante
•
Între straturi nu vor influenta
buna functionare
•
•
a autotransformatorului nostru.
Pentru confecţionarea bobinei şi pentru realizarea conexiunilor la treptele de comutare se
procedează astfel: se bobinează Întii fără intrerupere un număr de 1 020 de spire (17 rinduri),
apoi se s~ o priză printr-un orificiu practicat
în peretele carcas ei prin formarea unei bucle din
aceeaşi sîrmă, fără ca să se taie sirma, pentru a
se evita lipiturile cu cositor în interiorul bobinei.
Se continuă bobinarea în acelasi• sens a unui nou
strat de sîrmă şi se scoate o nouă buclă prin peretele opus al carcasei. Se continuă bobinarea
rîndurilor şi scoaterea prizelor alternativ la fiecare strat de sîrmă, astfel ca în final, în afară de
priza de la începutul bobinei (notată în schemă),
să se obţină încă 7 prize împreună cu sfîrşitul
bobinei. Se va avea în vedere la bobinare ca între
fiecare strat de sîrmă să se interpună cite o foiţ;'i
de hirtie parafinată.
Deoarece tensiunea maximă a reţelei electrice

-

---Verificarea vitezei de rotaţie constituie totdeauna o operaţie
Importantă la aparatele cu părţi mecanice de antrenare.
Abateri ale vitezei de rotaţie la picupuri, ca ş i la aparatele de
cinema produc puternice deformări ale informaţ iei utile.
La citirea unui disc pe un picup, distorsionarea semnalului
util este proporţională cu abaterea vitezei de rotaţie. Cind viteza
de rotaţie este mai mică, componentele de frecvenţă inaltă
dispar şi sunetul devine infundat.
La aparatele de cinema, abaterile de la viteza normală de rotaţie devin şi mai supărătoare. Imaginaţi-vă numai modul de
mişcare a oamenilor in filmele mai vechi şi este suficient ilustrat ce înseamnă fluctuaţii ale vitezei de rotaţie.
Verificarea vitezei de rotaţie se face in mod frecvent prin
intermediul comod şi eficace al discului stroboscopic. Discul
stroboscopic este confecţionat din carton şi are trasate radial
pe diferite coroane dungi negre. Numărul dungi lor negre trasate este funcţie de viteza pe care o verificăm.
Forma discului şi numărul de dungi sint standardizate.
Instalaţia este compusă din discul stroboscopic şi un bec cu
neon alimentat la reţeaua electrică cu frecventa de 50 Hz.
Aşezăm discuI pe platanul picupului şi-I iluminăm cu becul
cu neon. Dacă dungile negre corespunzătoare unei anumite
viteze de rotaţie rămîn nemişcate, atunci viteza este normală.
Turaţia este mai mare dacă observăm o uşoară rotire a sectorului dungat în sensul de rotire a platanului şi invers. Efectul
este datorat coincidenţei dungilor negre cu schimbările in
iluminarea becului cu neon.

o
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prevăzută

la proiectarea autotransformatorului
este de 260 de volţi (tensiune deseori Întîlnită
În reţelele electrice În anumite ore) şi o tensiune
minimă de 180 de volţi, diferenţa fiind repartizată pe cele 7 ploturi ale comutatorului (din care
utile 6 şi 1 poziţie zero), obţinÎndu-se o tensiune
pe treaptă de comutare de circa 10 volţi, obţi
nÎndu-se astfel un reglaj uniform.
Comutatorul cu cele 7 ploturi de contact poate
fi construit dintr-o Iarnă de otel fixată la axu I
butonului şi un număr de 7 ploturi realizate din
nituri de alamă sau capse de cizmărie montate pe
o placă izolatoare radial şi la un int~ suficient
Între ele,În aşa fel Încît lama de oţel să nu atingă
concomitent două ploturi lalăturate, caz În care
s-ar putea produce scurtf ircuitarea unei porţiuni din bobinaj.
Prizele formate din buclele de sîrmă se vor
fixa prin lipire cu cositor la ploturile comutatorului conform schemei, tinÎndu-se
cont de sensul
•
de Începere a bobinajului pentru a se obţine la
comutator o manipulare În sensul mişcării acelor
de ceasornic, adică spre dreapta.
Sistemul de avertizare este simplu, fiind compus dintr-un starter pentru lămpi fluorescente
de 40 de waţi Înseriat cu un bec de lampă de carţe
de 25 de waţi. Sistemul starter-bec se va plasa
la punctele indicate În schemă. Dacă sistemul de
avertizare, legat de la inceput la priza a treia a
comutatorului, nu se va aprinde la 220 de volţi,
aşa cum ar fi de dorit. se va găsi prin tatonare
sub sarcină borna (plotul) la care acesta se va
aprinde la tensiunea prescrisă. O dată găsită

EFO 111

•
•

•

EFT317

Sub aceastl denumire, elevul Negoiţă Gheorghe din Bucureşti, str. Prof.
Ionescu Gion nr. 16, .şi-a intitulat ultimul radioreceptor conceput şi experimentat
în ..,ropriul laboraton .
In esenţi este vorba de un receptor cu un tranzistor în montaj reflex cu dublare
de tensiune.
Circuitul de intrare este rea1izat pe o bam de feriti cu diametrul de 10 mm şi
10 an hmgime.
Bobina Li are 60 de spire, iar L2,. 8 spire din Cu-Em cu diametru} de 0,2 mm
pe carcase diferite.
Recepţia se face într-o casci cu impedanţă mare. O baterie de 9 V asigud
alimentarea cu energie electrici.
această poziţie,

220V

CEPUT

,

becul de semnalizare se va apri nde intotdeauna cînd tensiunea retelei
va deveni
•
periculoasă pentru funcţionarea televizorului.
In momentul in care becul de semnalizare va
incepe să emită impulsuri luminoase intermitente. se va acţiona asupra comutatorului in
sensul invers al rotirii acelor de ceasornic, pină
ce pilpÎirea becului Încetează. Se menţionează
că atîta timp cit tensiunea este nepericuloasă
becul este stins. iar semnalizarea prin impulsuri
luminoase Începe imediat ce se depăşeşte tensiunea de 220 volti
si
cu cît această tensiune creste.
•
•
•
creşte şi frecvenţa pulsaţii lor de lumină. Este
necesar să se acţioneze asupra comutatorului
imediat ce apar semnalele luminoase .
Autotransformatorul reglabil construit se va
inchide intr-o cutie metalică sau P. F. L. decorativ.
prevăzută cu orificii pentru răcire. Becul avertizor se va monta aparent sau În interiorul cutiei
şi va fi eventual vopsit cu duco colorat.

MARIREA
I MPEDANTEI
•
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De multe ori, amatorul este pus
grele
in faţa unei
atunci cînd trebuie să efectueze
măsurători de tensiuni intr-un montaj
fi e necesar să posede
un instrument cu impedanţă mare de intrare.

A UNUI

loare pe care le vom ajusta pin! ce valoarea indicată
de Instrument corespunde cu un submultiplu intreg
al tensiunii aplicate. De exemplu. instrumentul nostru măsurind 0,5 V. toată scala şi vrem ca gama de
lucru a lui să fie de 100 V toată scala, atunci vom
pune rezistenţe in serie. in aşa fel ' Incît la aplicarea

Fiz. G. HOTOC
rn majoritarea cazurilor. amatorul dispune de un
avometru de 10 000 Q fV sau. in cel mai bun caz.
de 20 000 Q fV şi - atunci cind avem de a face cu
montaje de preamplificatoare de joasă frecvenţă
cu tuburi sau tranzistori. amplificatoare de curent
continuu etc. - nu putem conta pe măsurătorile
făcute cu un astfel de instrument, deoarece şuntarea
produsă eronează mult măsurătorile.
rn acest caz propunem ca pentru mărirea impedantei de intrare a unui instrument cu rezistenţă
mică de intrare. de exemplu de la 10 kQfV sau 5 kQfV.
să folosim un adaptor de intrare care. In cazul de fată.
este un amplificator diferenţia! cu tranzistori. De asemenea. el se poate folosi impreună cu un instrument
de sine stătător. ca voltmetru electronic alimentat
fie de la baterie. fie de la reţea. cu un redresor corespunzător.

Dispozitivul este conceput cu o puternică contrareacţie pentru a-I face stabil la variaţiile tensiunii de alimentare şi cu caracteristică liniară intr-un domeniu
larg de frecvenţe. el putind funcţiona ca amplificator in curent alternativ pină la 100 kHz sau mai mult,
in funcţie de capacităţile parazite ale montajului şi
in funcţie de tranzistorii folosiţi. Punerea la punct
a montajului descris (fig. 1) se face foarte uşor constind din aşezarea la zero a acului instrumentului cu
ajutorul potenţiometrului P in lipsa unei tensiuni

la intrare (cu bornele scurtcircuitate). Se aplică apoi
o tensiune la bornele de intrare. in limitele ().....O.7 V,
cu ajutorul unui potenţiometru liniar şi se verifică
liniaritatea montajului sau etalonăm scala instrumentului de măsuTă dacă dorim să-I facem voltmetru electronic de sine stătător (fig. 2).
In caz că liniaritatea nu e prea bună, se acţionează
asupra valorilor rezistenţelor R3' R • R • R6' in sensul
4 5
micşorării lor cu 10-20%. insă atenţie la faptul că
nişte valori prea mici pentru aceste rezistente (in
special R şi R ) inrăutătes9 stabilitatea termică a
6
5
montajulUI şi ii micşorează rezistenţa de intrare.
Tranzistorii pot fi de orice tip de joasă frecvenţă
şi mică. putere (150 mW), preferabil fiind să aibă Il
suficient de mare (100-150), pentru că cu cît au Il
mai mare cu atît rezultatele vor fi mai bune, obtinindu-se impedante de intrare mai mari.
De exemplu, cu tranzistorii daţi in montaj, de tip
EFT 323 cu punct alb, am obţinut o rezistentă de
intrare de 60 k n folosind ca avometru un miliampermetru de 0,5 mA Şi 150 n rezistenţă internă. O valoare apropiată pentru rezistenţa de intrare se obtine
şi folosind un avometru de 10 ()()() O/V.
Pentru a măsura tensiuni mai mari, montajul prezentat măsurind maximum 0,6---{),7 V direct, e necesar a se inseria cu intrarea rezistenţe de mare va-

IKn.

I3K.n.

unei tensiuni de 100 V acul să devieze pină la capăt;
atunci citirea o vom face inmultind cu 200 scala
(de 0,5 V) instrumentului.
Se poate folosi. pentru a avea mai multe game de
lucru, un comutator dublu cu mai multe pozitii ce

•.

Număr

de spire
aproxi mativ

Rezistenta
•
bobinei
(aproximativ)

Diametrul
•
•
Sirmei
mm

10000
5000
2000
250

0,05
0,07
0,10
0,12

35000
20000
10000
6000

Curent
acţionare

mA
1-2

2-4
5
8
.

Conlacl arginl

Tab/ti fier

lndoHO

are

9-

Ni/cupru
Ing. GER HARD PLAYER
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piesă

pe care o vom intlinl
foarte des În micile noastre instalatii
de comandă si
automatizare este
•
•
releul electromagnetic. Cu ajutorul
lui comandăm Închiderea sau deschiderea unor circuite electrice. Cu
puţină Îndemînare şi atenţie vom
reuşi să ne construim singuri releele
necesare În functie
de cerinta
mon•
•
taj u lui.
Armătura fixă 1 a releului este
confectionată
din tablă de fier moa•
le de 2 mm grosime, pe care vom
fixa miezul bobinei (solenoidul) cu
ajutorul unui şurub M3 cap zenc.
Acest subansamblu, terminat, va fi
Înroşit În foc şi răcit cit se poate
de lent. Carcasa bobinei - 4 şi 5 va fi· confeqionată din preşpan de
1,5 mm grosime. Tubul carcasei 6
va fi confectionat
din hîrtie obisnuită
•
•
sau film vechi, de pe care am curăţat
În prealabil stratul de gelatină, ro-

luit pe o baghetă de 9S 10 mm, după
ce partea interioară a colii de hirtie
a fost unsă cu un strat subtire de
lipici. Ca adeziv pentru lipirea şi
asamblarea carcasei vom folosi nitrolac sau lipino!.
Pe capacul superior al carcasei
vor fi nltuite contactele de lucru normal deschise - (ND) ale releului: Iar pe cel inferior cosele de
legătură ale capătului bobinei releului. Armătura mobilă 7 (paleta) a
releului se va confectiona din tablă
de arc de ceasornic sau jucărie mecanică (bandă Ol albastru) de 0,20,4 mm grosime, care va prelua
totodată şi rolul de forţă antagonistă, pentru readucerea În poziţie
de repaus a contactelor mobile.
Pentru evitarea proprietăţii de remanenţă magnetică a fost prevăzută
plăcuţa 8 din tablă de fier moale
(Înroşltă in prealabil la foc şi răcită

titiuri /lxore

lent). Îndoită şi nituită cu un nit
de cupru, de aluminiu sau alamă 9,
a cărui Înălţime după nituire pe
partea de contact cu miezul bobinei
trebuie să fie de 0,1-0,2 mm .
Astfel executat, corpul releului fiind
În contact cu un pol al circuitului
de utilizare, se impune montarea
releu lui pe o plăcuţă de pertinax.
Iar carcasa protectoare o vom executa dintr-o carcasă de bobină de
F.I. din aluminiu sau din armătura
de aluminiu a unui condensator
electrolitic clacat.

Con/o~INO

10 SufX!d'conlacl
NI

•

.

10
12

IO~

CAPACIMETRU

/lo/Imel/V ela/on

SQU

cu

un

volfmefru oarecare bine el%nol

3OOrn.

•

In fiecare laborator se simte nevoia cunoaşterii cu exactitate a valorii unor piese.
De aceea. prezenţa unui capacimetru simplu şi precis este foarte utilă. EI permite măsu
rarea capacităţi lor pe două scale: 0-500 pF şi 10 10000 pF. Sistemul este simplu şi
comportă un oscilator cu tranzistor lucrînd pe cîţiva kiloherţi. Se poate folosi un tranzistor T de tip EFT 121-123. EFT 321-323, TI 16, CC 72. AC 116 etc. Bobina l1 se rea lizează pe o carcasă cu miez de ferită de tipul medie frecvenţă din receptoare. Ea are 200
de spire cu priză la spira 5. Ia care se leafă colectorul tranzistorului. Bobina se ecranează
În ecranul meaiei frecvente de la care folosim carcasa. Tensiunea de la oscilator este
divizată de trimerii <;1 -C T2 şi C,..(condensatorul ce se măsoară). Tensiunea de la
bornele lui C este invers proporţională cu valoarea capacităţii şi deci scala instrumen-

2,7Af.J2 27M12

60V

D.6V

600 V
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va comuta diferite rezistenţe la Intrarea adaptorulUi
pentru diferite game de măsură (fig. 3). In acest caz ,
dacă îi ataşăm la ieşire un instrument de 5OO}J A
(sau mai sensibri) cu o rezistenţă i nternă de 150 Q
sau mai mult şi-i etalonăm scala acestuia cu aj utorul montajului din fig . 2, amatorul işi va imbogăţi
atelierul cu un mic vOltmetru electronic a cărui re7lStenţă de intrare şi sensibilitate îi vor ti de mare folos.
Tn cazul de faţă, rezistenţa de intrare este de 120 kQ/V.
Ca sursă de alimentare se va folosi o baterie de
4,5 V sau un redresor prevăzut cu un filtraj foarte
bun, care să livreze o tensiune de 4 8 V, montajul
funcţionind foarte bine la tensiuni de peste 3 V.
Montajul e independent, din punct de vedere al
preciziei de măsură, de tensiunea de alimentare
pină la 3 V, sub care intervin erori mari datorate
neliniarităţii caracteristicii tranzistoarelor la tensiuni
mici de colector.

tului de măsură (de 50 .Il A) se etalonează direct În valori de capacităţi. Cu bornele de
măsură În scurtcircuit se aduce la zero instrumentul de măsură' cu ajutorul pOt~nţio
metru lui P = 600n. montat ca rezistenţă variabilă. Cadranul microamperln9trului se
poate etalona direct În valori de capacităţi. intregul montaj se poate aşeza pe o placă
din pertinax cu dimensiunile de 10x 5 cm. Capacităţile vor fi pentru tensiuni mici (1012 V). iar rezistenţele de 0.25 W . Dioda detectoare D este de tip CA 85 sau echivalentă .
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Una dintre metodele cele mai simple
şi mai economice de executare
a circuitului imprimat constă
În corodarea foliei de cupru.
Procesul decurge 1,\ felul următor:

pe yerso

DESENARE

Hesorlon/agofllsl
•

În final va trebui să cunoaştem
parametrii funcţionali ai releului.
Pentru aceasta vom trece la reglarea releului cu ajutorul schemei de
mai jos. Măsurăm curentul absorbit
cînd paleta este atrasă, cu rentu I
de actionare,
adică curentul la care
•
paleta este atrasă şi tensiunea de
lucru. Maximul de sensibilitate îl
vom obţine cînd paleta va fi atrasă
la un curent cit mai redus. Astfel,
cursorul potenţiometrului va fi miş
cat În directia
cresterii
curentului
•
•
indicat pe miliampermetru pînă anclanşează releul, citindu-se cu atenţie datele de măsură de pe instrumente.

-

Ne vom stabili pe o coală de hirtie mărimea plăcu
ţei, in cote le căreia vom desena, in funcţie de gabaritul pieselor care vor intra in componenţă, circuitul
electronic. Se recomandă ca conexiunea intre 2
puncte să nu fie mai ingustă de 2mm, iar punctele de
legătură (cositori re) să fie cel puţin de (f) 3 mm.
Sub coala de hirtie vom prinde cu două agrafe un
indigo, cu stratul de carbon pe suprafaţa opusă a
colii de desen, obţinind astfel pe partea cealaltă a
colii negativul circuitului desenat cu creionul.
•

COPIERE
După ce am terminat operaţia de desenare, degresăm
bine plăcuţa de circuit imprimat virgin, intii cu puţin

tix, şi o uscăm cu o clrpă curată, apoi o ştergem cu un
tampon imbibat cu alcool sau acetonă. Acum, totul fiind
pregătit, vom trece la copierea negativului obţinut prin
indigo pe folia de cupru.

PROTEJARE
Tnainte de a trece la ' corodarea suprafeţelor de
cupru care nu intră in componenţa circuitului, vom
da găurile de (f) 1 mm pentru conexiunile reperelor
şi ne vom prepara intr-o călimară puţină vopsea
Duco bine diluată (fluidă) pentru a proteja suprafeţele
circuitului desenat Cu rezultate mai bune ne putem
prepara o tinctură de cositorit compusă din colofoniu dizolvat in spirt, in componenţa căreia putem
adăuga puţină anilină roşie sau albastră. Aceasta
din urmă, aplicată cu o pensulă sau peniţă redis de
1 mm pe circuit, nu numai că protejează circuitul la
operaţia de corodare, dar nu mai trebuie şters, avind
rol de decapant la cositorirea circuitului in final.

ATENTIEI
Stratul protector trebuie să fie bine uscat, nu are
voie să fie lipicios. Clorura feri că fiind acidă, pene(CONTINUARE iN PAG. 20)

•
Multe dintre scrisorile primite exprimă dorinţa cititorilor
noştri .de a-şi confecţiona o sonerie «Bim-Bam» cu mijloace proprii.
In rindurile care urmează vă vom oferi citeva variante simple
Ing. M. LAURIC
şi foarte puţin costisitoare.
O soluţie perfecţionată, la care intervalul de timp intre cele două
sunete nu mai este la latitudinea celui care sună, se poate realiza
adaptind un releu, care să declanşeze şi să reanclanşeze după
un timp antestabilit.
Cel mai ieftin şi mai simplu este releul bimetalic (dacă nu-I puteţi
procura altfel, se poate folosi unul de la o rezistenţă de fon din comerţ, iar rezistenţa propriu-zisă se poate utiliza ea infăşurare
termică). Recomandăm ea tija bimetalică să nu fie mai scurtă dedin
cit 55 mm. Tnfăşurarea termică - nichelină cu q> de 0,3... q> 0,5 mm.
Tn paralel cu releul bime.talic vom introduce in circuit un condenAcesta folosator de 0,1-0,5 JlF inseriat cu o rezistenţă de cea 50
seşte ca protecţie impotriva paraziţilor radio şi TV şi pentru evitarea
topirii contactelor datorită arcului electric la deconectare (schema
- in fig. 2).
oţel
4 x 1
Vă recomandăm ca, Tnainte de punerea in funcţiune, să faceţi
proba poziţiei tijei bimetalice incălzind-o cu un chibrit trebuie să
se va
q> de ",.se c;urbeze astfel incit să desfacă contactul electric. Tn caz contrar,
se va schimba pozitia.

I

Cea mai simplă
I
C
I
utilizarea unei
I
R
formator (fig. 1
I
pere se scu
•
In prelungirea
prin nituire o tijă (1)
cu dimensiunile
T
x 120 mm. Un ci
confecţiona din
8 x 15 mm>Rentru
ciocănelul este
unui ferăstrău pe o
_~ - tuşi, şi varianta a doua prezintă dezavantaje: dificultatea reglării releului bimetalic, timpul totuşi
Tuburile sonore (3) se
destul de lung de răcire.
nează din ţeavă de alama, alumi
Soluţia perfectă din punct de vedere tehnic şi foarte modernă este utilizarea unui multivibrator
oţel, cu dimensiunile deq> 25 ... q>
-.............
tranzistorizat. Schema unui astfel de multivibrator, cu 2 tranzistori, este indicată in fig. 3.
la lungimile dE! 600, respectiv 700 mm.
Timpii de anclanşare-declanşare pot fi stabiliţi, după preferinţă, prin varierea elementelor C" C., R,..
Montarea lor pe suportul comul) se
De exemplu, pentru diferite valori ale rezistenţei R3 corespund următoarele pauze intre acţionări:
face cu ajutorul unor coltare din tablă
R3 = 4,8 k
t = 2 secunde
de 1 mm, care se sl,lspendă prin cirlige
R. = 7 k
t = 2,5 secunde
din sirmă cu q> 1 mm, ea in figura 1.
R~ = 3 k
t = 1,5 secunde
Construcţia mecanică nu prezintă
Este Indicat să se monteze in circuit dioda O, desenată punctat, pentru protejarea tranzistorului T 2'
dificultăţi, ins
inainte de montarea
definitivă, distanţele intre piesele componente se vor stabili prin incercări.
la prima stabilire a circuitului, armă
LISTA DE MATERIALE
tura va fi atrasă de electromagnet (2),
2
ciocănelul va lovi tubul sonor, după
T, = EFT 312
care se va auzi un sforăit disonant.
T 2 = EFT 323
Nu vă speriaţi: acesta se poate inlă
R, = 270
tura reglind poziţia tubului astfel inRz = 6,8 k
cit, după lovire, ciocănelul să nu ră
R. = 4,7 k .
mină lipit de el. lipirea unor foiţe sub- o
C, = 50 uF/12 V
ţiri de hirtie intre armătură şi electroC = 500 uF/12 V
magnet va amortiza vibraţiile şi deci
R( = releu (cca 50 fi cu
zgomotul. Dacă măsurile indicate mai
contact pentru 1 A)
sus nu sint totuşi eficace, vă recomanAlimentarea se poate exedăm să montaţi electromagnetul pe
cuta cu 6 V
,eventual
suport prin intermediul unor bucăţi
t en.
. recac.
o
ţinut
prin
resarea
b
de cauciuc.
siunii alternative de la soneLovirea celui de-al doilea tub sonor
ria obişnuită.
se produce la declanşare (cind ridicăm
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Pentru a menţine supleţea şi forma bocanci lor de schi pe timpul verii, vă
propunem să vă confecţionaţi un suport adecvat.
Pe o scindură din esenţă tare cu lungimea şi lăţimea alese în funcţie de
mărimea bocanci lor şi de grosime aproximativ de 20 mm, se trasează cu
creionul conturul tălpii bocancilor. rn interiorul conturului trasat se desenează conturul piciorului, după care-I decupăm, astfel incit să calce scindura pe
botdura tălpii.
După fasonarea celor două bucăţi de lemn (pentru sting şi drept) se prind
două bucăţi de lanţ la distanţa (g) determinată de poziţia bocancilor talpă
pe talpă. in dreptul botului bocancilor, la o distanţă (d) de circa 80 mm de la
axă (în funcţie de mărimea bocanci lor), se dau găuri pentru 2 şuruburi cu
fi utu re pentr4 fi xare.
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PENTRU AMATORII CARAMBOLULUI
•

...
..·· ......
..

• • • •
• ••
• • •••
• •

•• •••
• • •
• •••
•••
• •••••
• • •
• •••

o •••••••••

•••
•
• ••
•
•••
•
• ••
•
•••
•
• ••
•
• o•.

·· ..
..••

••

•• ••
••
••
o.
••
••
••
•• ••
••
••
••
••
•• ••

••

••• •

• •
••
• •
••
• •• •
••
••
• •
••
•
•
••
•
•
••
••
• •• •• •
•••••

• ••
•
• ••
•
• o.
•
• ••
•
• ••
•
• •
•••
•
•••
•

.. .
•••••••••••
· .
o.

••
••
• •
••
• •
••
•
•
••
•
•
••
• •

••

•• • ••
••
••
• ••••
• ••
••
• •• ••
•
• •
••••
'.'
'.'
••• ••• •••• ••

':':. :.:-

Ing. L. MARTIN
Nu avem cîtuşi de puţin i ntenţia să vă prezentăm
în cadrul acestui articol una dintre acele mese de
biliard pe care, după afirmaţiile lui Jerome K. Jerome,
pot să doarmă comod trei oameni, ci una dintre construcţiile-miniatură extrem de ieftine care vă va permite, cu toate dimensiunile sale reduse, să atingeţi
adevărate «tururi de forţă».
Pentru a obţine o formă plăcută şi practică la dimensiuni reduse, am ales sistemul de biliard circular, în care masa propriu-zisă este formată, după
cum rezultă din fig. 1, dintr-un disc de lemn (a) cu
diametrul de 1 300 mm. Materialul cel mai indicat
pentru construcţie este panelul, deşi masa se poate
executa cu rezultate foarte bune şi din placaj.
Pentru ca bilele să se întoarcă sub un unghi favorabil pe suprafaţa de joc, in jurul mesei, acoperită
cu pislă sau fetru, se va fixa o bandă de cauciuc.
Discul astfel confecţionat se fixează pe un cadru
. hexagonal format din şase bucăţi de lemn (b), crestate la capăt, pentru a permite imbinarea lor in vederea obţinerii unei suprafeţe perfect plane. In mijlocul a trei dintre cele şase piese se va executa cite
o crestătură suplimentară (fig. 2), in care se vor fixa
cele trei picioare ale mesei (d), care vor fi tăiate in
aşa fel incit să se imbine perfect cu cadrul hexagonal. Intreaga construcţie se lipeşte cu clei de
tîmplărie şi se rigidizează prin ştifturi de otel. Picioarele se pot fixa în mod suplimentar cu trei stinghii (t),
care se întîlnesc într-un «butuc» central (e) în care
intră, ca spiţele unei roţi. Intreaga construcţie va fi
in aşa fel executată incit suprafaţa mesei să fie la
o înălţime de aproximativ 800 mm faţă de duşumea.
Pentru acoperirea mesei se foloseşte, de preferinţă, fetru verde, ale cărei dimensiuni trebuie să

-

depăşească cu aproximat iv 10-12 cm diametrul
suprafeţei de joc. După o lustruire îngrijită a acestei
suprafeţe, fetrul se fixează cu cuie de tapiţerie sau,
şi mai bine, cu capse pentru caiete, pe partea inferioară a plăcii (a). Fetrul se poate schimba după un
anumit timp cu uşurinţă. Pentru fixarea lui utilizăm

un cerc (k) cu lungimea de cca 4200 mm, care asigură, prin montarea lui, intinderea perfectă a fetrului.
Intregul dispozitiv se fixează de masa de joc cu ajutorul a şase şuruburi de fixare (m) M 4 x 15. Banda
de cauciuc care inconjură masa (1) (şi care are, de
preferinţă, un profil triunghiular) se lipeşte de cercul (k) şi se poate «capitona» cu resturile fetrului
utilizat la acoperirea mesei.
Dacă doriţi să construiţi o masă de biliard cu găuri
pentru bile, puteţi confecţiona cu uşurinţă un jgheab
pentru colectarea bile lor (fig. 4). Acesta poate fi
executat dintr-o cutie de conserve goală, fixată cu
cuie mici sub gaura respectivă, de care se ataşează
un jgheab din cele folosite la streşinile caselor, căp
tuşit cu cauciuc poros. Capătul jgheabului se poate ...
fixa de unul din picioarele mesei.
In incheiere, incă o recomandare: pentru ca bila
să se rostogolească cu uşurinţă in orice direcţie
pe suprafaţa mesei, trebuie să-i asiguraţi acesteia
o poziţie perfect orizontală. Este indicat să folosiţi
chiar o bulă de nivel pentru controlarea orizontalităţii suprafeţei, iar micile inclinaţii se pot remedia
prin aşezarea sub picioarele mesei a unor bucăţi
de hirtie sau carton.
1ntreaga construcţie, relativ uşor de executat şi
confecţionată din materiale care se găsesc, nu costă
mai mult de 150 de lei.
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şu b::-; de lemn, p<lnglică izolatoare ŞI un miner
de lemn.
Ca mîn r pentru aparat putem folosi mînerul unui
traforaj vochi. Prin centrul minerului se execută o
gaură cu diametrul de 10-12 mm După aceea se

taie din alamă sau din tablă de fier de un milimetru
grosime două lame în ca re se·fac găur i. Apoi se fixează aceste lame de capăt u l mînerului cu ajuto rul
unor şuru b u ri de lemn. Drept c1eme vom folosi două
ş u ruburi de 3 mm care se f ixează pe lame cu aj utorul
piuliţelo r. D upă aceea l u ăm o bu cată de sîrmă de
nichelin ă sau nicrom de 40--00 mm lungime şi cu
diamet rul de 0,8-1 mm. Capetele acestei sirme se
prind cu piuHţele care servesc de c1e me. Sirma de
nichelină se Îndoaie în forma arătată în fi gură.
Capetele cordon ului care vine de la' c1emele aparatului se leagă la bornele transformatorului coborîtor de tensiune. Cind se conectează transformatorul
la (~ţea, sirma devine incan descentă la culoarea
roşu Jcsch is. Apăsînd l!~".'r Cu cap ătul sirmei incandescente pe lem'!, S~ fllrog ravează pe el desenul
dinDinte "asa! cu cre:( 1l;J1.
['Iacă sirmd se Îl1călze')te la ro şu deschis sp conS ' dffă l-ă tensiune"! ŞI Ilt1yimea sîrmei au fost alese
corpc-t. T
să se ind\lzească la roşu deschis
pari a îndoită în form ă de arc mic a vîrfului aparatul ui eladrie de pircgravat.
in încheie re, Iln ultim sfat: deoarece transfo rmatorul neceSită un curent mare în secundar, acesta
se va bobina cu sirmă de 2 mm şi va fi izolat cît mai
bine faţă de primar.
•

TeleVIziunea lş~ perfec/ioneazţJ neintrerupt echipamentul tehmc. In imagine, o cameră de luat vederi,
in conditii de lumin ozitate scăzută, la lim ită ... chiar
şi in intuneric
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Variantele: bar·bufet, bar-bibliotecă, bar pe roti le, toate au acelaşi
defect: pentru a ajunge de la bar la
masă trebuie făcute adevărate jonglerii cu sticle şi pahare. Iată de ce vă

Piesa

propunem o soluţie pe care o co
derăm foarte practică: un
la care patru piese mobile ale plăcii
mesei deschid accesul spre cinci compartimente ale barului. Dimensiunile

Materialul

Denumirea

Bucăţi

8 ,

Dimensiunile In mm

a

8

Perete lateral

Panel

400x300x15

b

8

Perete frontal

Panel

400 x 120 x 15

c

4

Placa mesei

Panel

315x315 x20

d

4

Placa mesei

Panel

375 x 120x20

e!g

20

f
h

(mobilă)

I

Stlnghli de reazem

Lemn tare 15x10, lungime 3,72

4

Fundul compartimentului

la alegere

268x118

1

Fundul compartimentului

la alegere

148x 148

•
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Mobilierul multifunctional
a În·
•
cetat de mult să mai fie o noutate
si. mai ales. o extravagantă. linia
sa simplă. modernă. usurinţa cu
care diferitele sale elemente con·
.
M""''''
"" t've ...., .... _ .... ... . - -- . .....; ~ •. g- -•
S ..... "

.

~

-..1 •

"'v .

-~"'r~4.

•
a.

i::aptatl
O"OJ I ~I

-~
l.l_

:~

,
.., -- -.... _ _,"'''''''r
......... ' ' ' ' - .

.- __

•

.:c~

~

i

-

tatea { t~ans·
in
plansetă
1

.

" 1 ......
_'"
.l'-

-:r-o banc1... cc i

_

.

- ',

~~,..:,.. ~

e:c I il pretul de C:lse rezo-l:l ::nr să·! li eliberat pe cumpă·
-i:o- :le ..Ji:lmele sale rezerve 1"'0~ ~- _ muleifL: '1ctlo'1al lSl:_ ""
'e }SIgură tot mai nsiste,-t :e1e
~.i; prestigioase reviste speClaliz.a:e
- a incetat să mal fie. cel p ~ tin
după 1970, ruda săracă a garnlturilor de mobilă clasice. Este ceea ce
afirmă, de altfel, şi revista «Oomov»,
ale cărei sugestii - vezi fotogra1:: • :.

fiile alăturate - le supunem astăzi
atentiei
cititorilor nostri.
,
.
Garnitura de dulapuri - constituită pe un singur modul de bază
- îngăduie o dispunere variată a
pieselor componente, completate
53.~ "'_:. "siţe si sertare; biroulde 'n:l..t ,rr e variabilă - Îngăduie şi
o dlspune"e oblică a tăbliei orizon·
tale ceea :e il transformă Într·o
veritabilă planşetă; scăunelul adapA
tat (vezi fotografia) la o Înălţi me
convenabilă unor copii de 7-8 ani
•
- poate 'i şi el uşor Înălţat, In
măs\.lra '" care cititorii rubricii
noastre se vor dovedi interesaţi, cu
acordul de principiu al revistei ci·
tate, vom reveni,, Intr-un numar
viitor, cu diferitele precizări constructive pe care le reclamă realizarea acestui mobilier.

.
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din desene sint doar orientative. Ca
material se poate utiliza panel lăcuit,
furniruit sau acoperit cu plastic. Plă
cile care acoperă compartimentele barului sint prevăzute cu balamale şi,
eventual, cu ghidaje.
Mai intii se fixează stinghiile (e şi g)
pentru fundurile compartimentelor ba-

pe
aşezarea celor patru compartimente in
formă de cruce pe o suprafaţă plană

şi fixarea În şuruburi a celor patru
plăci

(c) pe muchiile superioare ale
corpurilor.
Ne mai rămin doar potrivirea capacelor mobile (d) şi finisarea superficială (chituire, şlefuire, grunduire şi
lăcui re).
Pentru fundurile compartimentelor
(f şi h) se poate folosi placaj, geam
sau material plastic; pentru a le scoa- .
te uşor in vederea curăţirii, ele se prevăd cu găuri pentru degete sau bentiţe lipite. Adincimea amplasării fundului compartimentelor este in funcţie de dimensiunile sticlelor şi paharelor.
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astfel de situatii
rabatat la perete,ellberlnd circucare In timpul zilei
latia din camera respectivă. Cu putină grijă şi oarecare
inventivitate putem obtine o piesă corespunzătoare.
Patul se compune din:
O somleră~
O ramă din lemn de brad sau placaj de 18 mm, cu dimensiunea de 1,~2,~O,90, un fund de placaj de 4 5 mm,
care se reazemli pe grinzlşoare de 3/4 sau scinduri, care,
la rindul lor, se reazemă pe două şipCi montate longitudinal pe ramă, o saltea (poate fi din burete de material
plastiC Imbrăcată Intr-o husă colorată) confectionată
sau cumpărată din comert. Piesele de lemn se Imbină
prin Incleiere şi se finisează prin vopsire.

'.
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Două spătare
Spătarul lateral,

care se montează pe perete cu holtşu
ruburi In dibluri executate cu maximum de îngrijire, tinind seama că această piesă preia toată greutatea patului,
precum şi eforturile care se nasc la manevrarea zilnică.
Spătarul de cap, care se prinde In perete tot In holtşu
ruburi In dlbluri, Insă numai după montarea ramei In balamale, avind drept scop să Impiedice ieşirea acesteia din
balamale In timpul manevrelor.
Piese mărunte
Două picioare metalice confectionate din profil cornier
conform detaliului din desenul alăturat. Picioarele metalice se montează In şuruburi groase In rama patului, iar
pentru a Impiedica o eventuală răsturnare se mentin fixe
cu un arc spiral.
Un picior de lemn rabatabil care foloseşte la mentinerea
patulUi lipit de perete In pozitia ridicat.
- 'Un dispozitiv de sigurantă montat pe perete, care
blochează patul In pozitia ridicat, executat conform imaginatiei dv.
- Două chingi cu catarame pentru fixarea saltelel atunci
cind patul este ridicat.
- O Invelitoare din creton sau alt material textil montată In inele sau nasturi pentru a putea fi uşor demontată
pentru spălare şi scroblre.
- Două balamale (pomele pentru uşI)
RECOMANDARI:
- Nu supradimensionati constructia pentru a nu Ingreuna patul.
•
- Flnisati cu grijă piesele de lemn şi metal.
•
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Una dintre reţetele cele mai simple, aplicată şi astăzi cu foarte mult
.succes datorită randament ului considerabil, granulaţiei fine, dar mai
ales echilibrului de tonalităti
care
•
se obţin, este Kodak-O 23.
Iată formula:
Apă -750 mi;
Metol - 7,5 g;
Sulfit de sodiu anhidru - 100 g.
Se completează cu apă pînă la
1 litru.
Timpul de developare este de
10-12 minute, iar temperatura de
developare este de 200c.
La preparare vom ţine seama că
metolul trebuie dizolvat înaintea
sulfitului.
Reţeta este remarcabilă prin absenţa acceleratorului şi a substanţelor antivoal.
Totodată această soluţie poate
deveni constituent al oricărui revelator metol-hidrochinonic mai rapid şi mai mult contrast.

Fotografia este o artă, o Impletire
de discipline tehnice, dar In momentul
declanşării este In primul rind un sport.
Puţini sint amatorii care ştiu că soarta
unei fotografii depinde nu numai de
imaginaţie şi de calităţile tehnice ale
aparatului, ci şi de capacitatea de a
utiliza şi realiza posibilităţile care ne
stau la Indemlnă.
Apăsarea pe declanşator exact In
momentul loviturii hotărltoare a unui
meci de box presupune calităţi fizice
care nu pot fi comparate decit cu cele
necesare pentru a realiza surprinderea
pe peliculă a unei expresii fugare pe
chipul unui subiect care nu vrea să se
lase fotografiat.
Antrenamentul In sportul fotografic
constă In formarea Inţelegerii rapide
a situaţiei şi In formarea calităţilor fizice
necesare realizării intenţiilor fotografice.
Primul şi cel mai important element
al antrenamentului fotografului este realizarea poziţiei zero pentru aparatul
foto In orice poziţie a corpulUi.
Pozitia zero a aparatului foto se realizează prin aducerea subiectului In
cadru, indiferent dacă există sau nu
pOSibilitatea vizăril, asigurarea de cit
mai multe puncte de sprijin şi a unei
prize la corpul aparatului cit mai completă, chiar dacă acesta, de exemplu,
este tinut Intr-o singură mInă, deasupra
capulUi, şi executarea declanşărII fără
participarea - Intregului corp oricit de
critică ar fi situaţia de fotografiere. Unul
dintre procedeele care asigură relaxarea In momentul declanşării 'este eliminarea aerului din plămlnl cu o secundă
Inainte. Butonul declanşatorului trebuie
acţionat fără crisparea miinii, adică «Intr-o doară», tehnica fiind foarte asemă
nătoare cu declanşarea trăgaciului armei, cu deosebirea că cele mal multe
declanşatoare foto nu sInt concepute
atit de raţional ca un trăgaci.
Cu privire la imobllizarea aparatului
de fotografiat există două condiţii contradictorii care trebuie să fie Indeplinite. In primul rInd, trebuie ca In momentul declanşării.aparatul să fie bine
sprijinit, In -al doilea rInd, schimbarea
unghiului şi poziţiei de fotografiere trebuie făcută rapid, pentru a realiza cea
mai interesantă Incadrare. Aceste condiţii se impun nu numai pentru subiectele care au o viteză mare de mişcare,
dar şi pentru subiecte aparent imobile, ca de exemplu portretele, unde dinamica rezultă din gesturile şi mimica
subiectului, sau ca In cazul macrofotografiilor de insecte, care au cele mai
neprevăzute mişcări. De aceea se re·

comandă

transformarea corpului fotografului ca principal sprijin al aparatului. Pentru aparatele cu vizor, sprijinirea se face destul de eficient In miini
şi prin lipirea corpulUi aparatului de
arcada ochiului prin care se face vizarea.
Pentru aparatele la care imaginea se
formează pe geam mat, sprijinirea se
va face numai pe una dintre miini, şi
anume pe aceea care nu partiCipă la
declanşare şi pe piept. In orice caz, este
recomandabilă utilizarea unor curele
care limitează mişcările aparatului de
fotografiat fată de corpul fotografului.
Aceste curele se ancorează la aparat
prin intermediul unor şuruburi introduse In filetele pentru aşezarea pe trepied şi trec In jurul gitului, avInd lungimea necesară pentru ca In poziţia
normală de vizare să stea Intinse.
Grija pentru asigurarea imobilităţii
aparatului foto In timpul declanşării
trebuie să fie permanentă, deoarece
chiar In cazul timpilor mai mici de expunere precizia contururilor şi posibilităţile de mărire depind In bună parte
tocmai de acest factor.
Cu privire la punctul de statie trebuie
spus că vederile de la Inălţimea normală sTnt cu mult mai frecvente decit
ar justifica rezultatele obţinute şi aceasta se Intlmplă In primul rind din
cauza comodltătii celui care fotografiază. Orice efort pentru atingerea unui
punct de staţie care va oferi un unghi
cel putin imediat este justificat.
Din această cauză este bine să ne
obişnuim să fotografiem căţăraţi sau
agăţaţi pe sau de orioe obiect care ne
poate oferi o suprainăltare. Tot aşa de
bine trebuie să fotografiem In pozitia
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Pentru aceia dintre dv. care doresc să·şi prepare
singuri solutiile necesare pentru prelucrarea pelicu·
lelor reversibile, Incepind cu acest număr indicăm
retetele pentru citeva dintre cele mai uzuale pelicule.
Reţetele de mai jos sint reproduse după indicaţiile
firmelor producătoare de filme, astfel incit nu mai
este necesară decit o atentie deosebită la puritatea
substanţelor folosite, precizia c1ntăririior (+2%) şi
respectarea regimului de prelucrare.
Posibilitatea preparării soluţiilor este cu atit mai
importantă cu cit 1n cadrul unui set de prelucrare
color procurat din comerţ diferitele băi de prelucrare
au productivităţi şi durabilităti diferite, astfel incit
poate apărea ca necesară prepararea a numai uneia
sau a două dintre ele şi reutilizarea celorlalte.
Vom Incepe deci cu prima baie:
Developarea primară alb.negru
1. Revelator primar alb-negru pentru pelicule ORWO
COLOR (Reteta Orwocolor nr. 09) UT 16 şi UK 16 R.D.G.
- Hexametafosfat de sodiu - 1 g
- Sulfit de sodiu (anhidru) - 25 g
- Amidol - 2,5 g
- Bromură de potasiu - 1 g
- Apă plnă la 0,5 1.

2. Revelator primar alb-negru pentru pelicula
TSO-2 - U.R.S.S.
- Hexametafosfat de sodiu -1 g
- Sulfit de sodiu anhidru - 30 g
- Amidol-3 g
- Bromură de potasiu - 0,5 g
- Apă pină la 0,5 1.
Dizolvarea substanţelor se face in ordinea indicată
in retetă, pe cit posibil In apă distilată sau fiartă 1n
prealabil la o temperatură de maximum 40"C. Sub·
stanţa următoare se introduce 1n soluţie numai după
dizolvarea completă a celei precedente. la sfirŞit se
adaugă apă plnă la atingerea volumului final de 500 mi.
Dacă dispunem de timp, este preferabil ca solutia
să se prepare cu 24 de ore inainte de Intrebuintare
şi apoi să fie fiitrată.
In cazul ambelor reţete, In volumul de 0,5 I de soluţie se pot prelucra maximum 2 pelicule (indiferent
de format - lăţime 35 mm sau 63 mm). Nu se recomandă depăşirea acestei cantităţi şi nici păstrarea
soluţiilor, Intrucit In acest caz culorile vor rezulta
paie, lipsite de contrast şi consistentă.
Temperatura de lucru in cazul ambelor reţete este
de 1S+0,5"C, iar timpul de prelucrare de 32 de minute.
DepăŞIrea acestei temperaturi prezintă riscul des-

culcat sau In genunchi dacă este necesar să coborIm orizontul fotografiei.
In toate aceste cazuri se va ţine seama că In afara aparatului foto trebuie
sp.rljlnit şi corpul fotografului.
In sfTrşl!, ultima recomandare In ceea
ce priveşte antrenamentul «vlnătorului
de imagini» este că acesta trebuie să-şi
cunoască perfect utilajul.
Astfel, fotograful trebuie să fie capabil să regleze elementele de expunere sau să schimbe obiectivul cu un
teleoblectiv In mişcare şi cu ochii aţin
tiţi pe subiectul viitoarei fotografii.

Citiţi

numărul viitor al
revistei mtrebările·test pen·
tru cei care vor să participe la
concursul de construcţii me-

in

canice «Tehnium - 71».
Precizăm

că

răspunsurile

trebuie trimise pe adresa re·
dacţiei noastre Bucureşti,
Casa Scinteii, revista «Tehnium» «pentru concurs»pină la data de 1 octombrie

a.c.
Odată cu răspunsurile vă
rugăm să trimiteţi şi succinta
caracterizare a lucrării origi.
nale cu care doriti să partici.
p~ţi la concurs.
In numărul viitor al revistei
- noi amănunte privind con·
cursul şi premiile- in obiecte,
excursii şi bani - cu care vor
fi răsplătiţi ciştigătorii con-

cursului «Tehnium 71».

prinderii straturilor de gelatină ale peliculei. Modificind timpul de developare se poate influenţa evident
intr-o oarecare măsură rezultatul acesteia, Insă efec·
tele sint greu de controlat. Cu titlu informativ, indicăm că o prelungire de cca 3 minute a timpului de
prelucrare conduce la contraste mărite şi exagerarea
strălucirii culorilor, iar o scădere de cca 3 minute
are un efect contrar, obţinlnd imagini diapozitive de
o transparenţă mărită şi culori pastelate cu contrast
redus.
Din cursul acestei prime developări se pot produce
bule de aer ce vor conduce In final la apariţia pe clişeu a unor pete brune.
Printre altele, şi din acest motiv s-a recomandat
prepararea soluţiei cu 24 de ore inainte de intrebuinţare.

La developajul peliculelor cu perfcratii in special
in doze cu bandă «corex» pot apărea şi «trasoare»
transversale.
Pentru a evita toate aceste defecte, se recomandă
următoarea ordine de lucru: După introducerea peliculei In doză, se toarnă apă (maximum 18"C) prin
orificiul central şi se aşteaptă cIteva minute ca gelatina să se Inmoaie. Se ' scurge apa şi, la intuneric
complet, se scoate bobina din doză, se toarnă revelatorul şi se introduce incet -bobina in solutie, rotind-o uşor şi efectulnd cIteva mişcări pe verticală.
Se Inchide apoi capacul dozei şi se continuă In mod
obişnuit procesul de developare, agitlnd continuu
filmul primele 10-15 minute, apoi intermitent.
Se recomandă ca cea de-a doua peliculă să se developeze Imediat sau la interval de maximum o zi,
Intrucit conservarea solutiei peste această limită este
Insotltă ' de riscuri.

-
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Fotografia a fost formată prin :
a) suprapunerea a cinci negative
b) prin actionarea de cinci ori a
rului aparatului fato
c) prin actionarea
de cinci ori
•
rului de blitz. '.

...

ţ'-

-

•

•

Z.lmaginea este

a)
b)

3. Fotografia
a) filtru
b)
c) rz_

,
negativului
aparat folo prin suprapunerea
hirtia fotografică.
executată

cu:
•

4. Ce dispozitiv a fost utilizat In momentul fotografierii:
a) lentilă

'aditională

b) inele iritermediare
c) teleObiectiv
,

,

CONCURS
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I

/

In numArul viitor al
- noi amănunte
privind concursul ,i premiile- in obiecte, excursii
,i
- cu care vor fi răsplătiţi ciştigătorii concursului «Tehnium 71».
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COLORAREA

t
căutate neapărat

PRIN

A FILMULUI

GHEORGHE UNGUREANU
ln competiţia dintre cinematografia In alb-negru ,1 cea color, Imaginea In culori
s-a Impus Incet, dar sigur. Diferenta dintre cinematografia In alb-negru ,1 cea color
este esenţială. Pellcuia ·alb-negru Inreglstrează o anumită cantitate de energie
luminoasă pe care o transformă In tonuri cenu,II, reproducInd realitatea obiectivă
Inconjurătoare In mod artificial, IntrucH o IIpse,te de un atribut fundamental: culoarea. Cinematografia In culori folose,te aceea,1 cantitate de energie luminoasă,
Insă pelicula color are capacitatea de a fixa «calitatea» energiei, Iar Imaginea devine
naturală ,1 reproduce cu fidelitate materia Inconjurătoare. ln cinematografia In
alb-negru, tehnica de laborator ,1 accesorII le pot Influenta In mare măsură aspectele estetice ale Imaginilor fllmate; In Cinematografia color rezultatul filmărII este
practic pecetluit In momentul declan,ărll aparatului de filmat Conditiile de prelucrare a peliculei color sInt severe ,1 au o Interacţiune atH de rigidă IncH nu permit
o fantezie proprie de prelucrare. Deci Cinematografia color, datorită specificului
el, trebuie să exceleze In precizia tehnică de execuţie, pentru că, dacă In cinematografia In ·alb-negru un cer mal negricios sau ell,eele cu granulatle nu supără
prea mult, In cinematografia color un cer verzui sau o Iarbă cu Inele ro,1I ar fi foarte
supărătoare. Prin stăplnlrea tehnicII ,1 prin experienta practică Indelungată In să,
un clneamator poate să ajungă la rezultate bune In Cinematografia color.
Multi clneamatorl consideră că Cinematografia color este mal dificilă ,1 mal
scumpă decH cea In ·alb-negru, chiar datorită cauzelor arătate mal sus. Intr-adevăr,
pretul materialelor folosite In cinematografia color este mal ridicat, Iar dificultă
ţile operatiilor de laborator pot provoca producerea de rebuturi, ceea ce va determina un consum suplimentar de materiale ,~mal ·ales, de timp. Prin inlocuirea
unor porţiuni din filmul color cu peliculă obl,nuită alb-negru, dar colorată prin
procedee chimice de vlrare, procedee cunoscute ,1 In fotografia de amatori, se
pot obtine rezultate Interesante printr-o extindere a gamei de posibilităţi tehnice.
Intr-adevăr, cinematografia color produce o armonie a culorilor prin reproducerea unui interval de străluciri in raport direct cu intervalul de străluciri din
natură. Pentru a se realiza scopul propus prin titlul articolului a fost necesară
aplicarea unui procedeu care să sugereze culorile naturale şi iluminarea lor printr-o singură culoare, cu intreaga gamă de nuante a acesteia. Astfel, pe Iingă
faptul că prin folosirea peliculei alb-negru colorată prin virare chimică la inlocuirea unor porţiuni din filmul color se poate realiza o economie destul de
importantă; se poate obtine, nu fără fantezie, o prelucrare de laborator complexă.
care să Imbunătătească substantial calitatea Imaginilor filmate, Iărgind foarte mult
domeniul de folosire a cinematografiei In culori; se poate sugera printr-o anumită
culoare, cu o Intreagă gamă de nuante a acesteia, o anumită culoare reprezentativă a peisajului; de exemplu: Iarna va fi reprezentată prin culoarea albastră;
vara prin verdele v'egetatlei; toamna printr-un brun-roşcat sau ruglniu caracteristic
frunzelor uscate etc. Este de neInchipuit cH de sugestiv poate fi reprezentată vara
prin folosirea excesului de culoare verde. La fel de Interesantă este Impresia ce
ne Iasă un peisaj de iarnă In care zăpada sugestlonată prin culoarea alb-albăstruie
se găseşte peste tot ,1 care poate să provoace o profundă Impresie de răceală.
Foarte semnificativ poate fi redată Impresia de tristete a toamnei prin folosirea unor
viraje de cupru a căror coloratle ro,cată-ruglnle reprezintă foarte bine această
sugestie. De asemenea, la filmările In natură se mai poate tine cont de caracteristica de culoare a pelsajelor reprezentative, astfel: se va tine cont de caracteristica
de culoare albastră a pelsajelor marine sau a pelsajelor montane cu mult aer, de
verdele pelsajelor campestre sau sllvestre, de ro,catul peisajelor arlde etc.
In cazul fii mărilor de Interior, prin utilizarea tonurilor de culoare roş ie sau albastru deschis, se poate obtine o ambianţă de
i nă, In
efectele de obscuritate se va utili za un albastru
De asemenea, se va tine cont de faptul că
culoare, In două nuante diferite, produc un
de Interesant In anumite situatii.
In anumite şcene ale filmelor realizate de
alt aspect al folosirii peliculei color Intr-o
diare respective. De exemplu, scena unei s
ar fi de-a dreptul impresionantă dacă ar
violetă. Scenele In care eroii visează sau lşi
extrem de impreSionante dacă ar apărea
deo
albastru, de pildă, obtinindu-se in plus şi efectul de separare a scenei respective
de o scenă reală, efect de loc neglijabil şi care provoacă de obicei probleme in cinematografia de amatori SI chiar In cea profesionistă. De asemenea. o scenă violentă,
dacă ar apărea intr·un roşu·slngeriu, ar deveni de-a dreptul
tătoare.
Sint numeroase exemolele ce s-ar putea enumera şi nu
In
care clneamatorii =u ;",ag ,natie le-ar outea aplica prin i'llocUi
:olor
cu pe l iculă obişl',-, 'tă 3'b- n egru colorată prin virare chimică i ntr.
CI" nuantele mtermea l a~e respective. in filmele documentare
le creează singu-in continuare trebuie am,ntrt !aptui că una dmtre p
la filmarea In culori, ad i că '11 ai bil),e zis probleme de montaj
este cea a racordului de cUloare. Intr-adevăr, imaginile ce se
trebuie să aibă tonalităţi opuse. Unei imagini In care predomină
nu trebuie să-i urmeze o alta In care predomină culorile
Pentru asigurarea unităţii de tonalitate Intre diferitele
de mentinut In exteri or, se va evita abuzul de Inlăntuiri, efect care,
suprapuneril or de nuante, nu re u şeşte Intotdeauna.
Culoarea este un element pe care clneastul trebuie să-I fo losea scă rational.
Culorile In ml,care sInt mult mai greu de controlat decH Intr-o m i ş ca re stati că.
O Imagine In care se comb in ă dou ă culori complement are (care adunate dau teoretic alb), spre exemplu albastru ş i portocaliu sau galben şi indigo In proporţii
potrivite, poate deveni plăcută ochiului. O pată de culoare pusă pe altă culoare
complementară poate crea, de asemenea, o proporţie armonioasă. Nu trebuie

subiecte multicolore. O Imagine In care predomină o singură
culoare, cu nuantele respective de trecere, poate fi asemultă cu o Imagine cenuşie
din cinematografia alb-negru, Imagine In care culoarea pare să nu joace decH un
rol secundar, dar care poate deveni foarte Interesantă Intr-o anumită lumină. Şi
aici Imaginatia clneamatorulul poate contribui din plin.
După filmare, la montaj, pentru treceri de Imagini, acolo unde actiunea ,1 ordinea succesiunII planurilor o permit, Imaginile trebuie asociate ţlnlndu-ae cont
tocmai de aceste consideratII ,1, In plus, trebuie să se aibă In vedere redarea culorilor ,1 domlnantele, treclndu-se gradat de la o tonalitate la alta, reallzlnd, cInd
este necesar, chiar o ruptură In mersul progresiv al lantulul Imaginilor de film prin
montarea Intentlonată alături a două culori opuse. De multe ori, ·'problemele de
estetică cinematografică se rezolvă la montaj.
Pentru colorarea chimică a peliculei cinematografice alb-negru se pot folosi
aproape toate retetele de vlrare folosite In fotografle. ln literatura tehnică de specialitate, precum ,1 In paginile revistei «Ştiinţă ,1 tehnică», au apărut deseori astfel
de retete. ln continuare vor fi expuse doar cHeva retete de vlrare mal putin cunoscute amatorilor.
Modul de lucru constă In următoarele:
Filmările scenelor in care se va inlocui pelicula color cu peliculă albnegru se vor executa cu peliculă obişnuită: film reverslbll sau peliculă negativpozitivă. Este de preferat totu,1 ca pentru primele experlmentărI sau In cazul folo- .
slrll unei noi reţete de vlrare să se folosească peliculă pozitivă, ,1 nu film reversibil,
care, fIInd unicat, printr-o mică gre,eală s-ar putea pierde. De asemenea, este bine
ca primele experiente să se facă cu peliculă veche, fără valoare, pentru a nu se
distruge eventual o peliculă Importantă.
Pellct..:la destinată operatiilor de vlrare se developează In mod obl,nult, preferabil In revelatorl metol-hldrochlnonă, se fixează In flxatorl obl,nultl, Iar spălarea
se va face cu multă apă.
Tratarea filmelor cinematografice cu solutiile de colorare se va face neapărat
In tancuri sau cuve de developare, ,1 deoarece aceste tratamente se pot face la
lumină capacele tancurilor se pot scoate, ceea ce va da pOSibilitatea să se facă
observatII continue asupra decurgerii operatiei de colorare.
ln băile de colorare se va Introduce pelicula umezItă cu apă In prealabil, In cazul
peliculei care a fost deja uscată, sau mal bine se va folosi pentru colorare acela,i
tanc de developare In care s-au făcut revelarea, fixarea ,1 spălarea, pentru a se
evita manipularea peliculei, care, In special In stare umedă, este foarte sensibilă,
putlndu-se zglrla.
CHeva retete de colorare mal putin cunoscute sInt următoarele:

COLORAREA
Sărurlle de fier
obl,nultă In tonuri

IN

ALBASTRU

colorează

pelicula
albastre foarte frumoase, cu diferite nuante de trecere de
la negru ia albastru. Filmele trebuie să
fie putin subexpuse, deoarece Imaginea
se va Inchide la culoare.
Importanti Solutia trebuie preparată
neapărat cu 1-2 zile Inainte de Intrebuintare.
Pentru colorarea directă (Intr-o singură bale) se prepară următoarea solutie:
Fericianură de potasiu 2 grame
Citrat de sodiu sau potasiu - 2 grame
Acid boric cristalizat - 5 grame
Sulfat de aluminiu - 5 grame
Sulfat de fier (calalcan) - 3 grame
Apă obl,nultă - plnă la 1 litru.
Procesul de colorare durează 10-15
minute, In care timp culoarea filmelor
trece treptat de la negru la albastru.
Se Intrerupe tratarea cInd se obtine
nuanta dorită ,1 se spală timp de un
minut. O spălare excesivă e dăunătoare.
Reteta este foarte economică , iar substantele se găsesc uşor. La nevoie, In
lipsa sulfatului de aluminiu, acesta se
poate Inlocui cu alaun (p iatră acră) ,
iar acidul borlc cu un alt acid organic
sau anorganic.

mai

0.5 grame
Fericianură de potasiu - 1 gram
Apă pină la 1 litru.
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Colorarea durează 10-15 minute. Se
pretează pentru Imagini cu umbre multe
,i Intense.

COLORAREA IN ROŞU
CARAMIZIU
Sărurlle de cupru colorează pelicula
in tonuri roşietice foarte frumoase, iar
varietatea de tonuri şi nuante este mare.

Filmele trebuie să fie putin subexpuse,
deoarece imaginea se Inchide la culoare.
.
Pentru colorarea Intr-o singură baie
se prepară solutia:
Cltrat de sodiu sau potasiu - 17,5
grame
Sulfat de cupru - 3,2 grame.
Ferlclanură de potasiu 2,8 grame
Apă plnă la 1 litru.
Filmele tratate In această baie după
10-15 minute capătă o coloratie neagră
brună, ce trece prin brun roşiatic In
roşu, In raport cu durata tratării. Se Intrerupe tratamentul cInd s-a obtinut
nuanta dorită. Se spală bine in apă.

COLORAREA

IN

Pentru colorarea In violet se poate
proceda astfel:
Filmele se tratează un timp mai scurt
Intr-una dintre băile de colorare a lbastră
cu să ruri de fier plnă se obtine o culoare neagră albăstru i e. Se spa lă scurt
In apă şi se introduc In continuare
intr-o baie de colorare roşcată, pe bază
de săruri de cupru. Prin acest tratament se obtine culoarea violetă cu o
nuanţă proporţională cu timpul de tratare in baia de fier sau de cupru. Astfel,
dacă se tratează mai mult in baia de
albastru si mai putin in baia de culoare
rosie. se obtine un ,.,olet c:~ :l ""-a-tă
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12 grame
-10 grame
Acid acetic glaCial - 10 cmJ
Apă plnă la 1 litru.
Se decolorează in 5-10 .., ~..;te. duoă
care se spală scurt in apă.
Solutia pentru colorare:
C l o rură de cobalt - 10 grame
Acid clorhidric - 10 cln'
Apă plnă la 1 litru.
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Astfel. oe"cuia tra:3tă intr-v oale de
sărun :le ;:~pru oe~:'~ cu·oarea ros:a:ă OO'i:e ~ :T3tatâ -hlo ii <nentar 'ntr-o
bale ae :o 'v'are ;le oază de su l fură de
soalu SI se :)O!tne .In efect surprinzător
:lnntr-o ,:o.o'atie de oranl-auriu. cu
reflexe oe hronz strălucitor.
Ap licatiile procedeului descris nu se
sflrşesc aici. Cineamatorul poate experimenta singur efecte surprinzătoare,
care ii vor produce mari satisfactii prin
numeroasele posibilităti tehnice.
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Comoditatea drumetiei şi plăcerile ce le rezervă
locurile vizitate sint atr'butele unei bune călătorii.
Sigur că nu o dată sinteti puşi In situatia de a consulta
harta sau de a lua o gustare frugală fără să vă permiteti
să opriţi maşina.

••

Ing. P • KLOSS
Sesizorul descris funcţionează pe baza blocării unui oscilator de radiofrecvenţă, prin modificarea capacităţii montate în paralel cu circuitul de acord al oscilatorului.
•
Această capacitate este modificată prin apropierea unei persoane de antena sesizoare. In situaţia.
schemei noastre, tranzistorizate, redusă la ultima expresie a simplităţii, alimentată de la 2 baterii
de 4.5 V, cu un consum foarte redus, antena sesizoare (un fir flexibil cu cfJ de 1,5-2 mm), cu o tungime
în funcţie de necesitatea fiecăruia, pînă la locul de contact cu caroseria maşinii (deci masa), prin intermediul unui şurub, va fi bine dezizolată. Atenţie! Acest lucru este valabil numai pentru automobilele la care borna - (minus) a acumulatorului este legată la masă. Etajul oscilator este echipat cu
tranzistorul TI' care poate fi: EFT 317; EFT 319; EFT 323; EFT 353 sau oricare tranzistor care are
un factor de amplificare f3 mai mare de 20 şi cu limita de amplificare În radiofrecvenţă peste 500 kHz.
Blocarea oscilatorului va avea ca efect micşorarea curentului de colector al tranzistorului TI' care
va scade implicit polarizarea lui T 2 ,care poate fi: EFT 125: EFT 323.
Astfel. deoarece armătura mobilă a releului care În poziţie de repaus (cu montajul alimentat)
stă
la blocarea oscilatorului. releul nu va fi străbătut de curentul de colector al tranzistorului T 2'
care va elibera deci armătura mobilă (paleta) a releu lui. stabilind Închiderea sau deschiderea contactului care-comandă un circuit anume.

In acest caz, vă propunem să vă confecţionati o
masă mică, ajustabilă la dimensiunile maşinii (două
variante) .
Tăblia mesei din lemn placat cu melaminat -{1) şi
celelalte piese se vor dimensiona in funcţie de torpedoul maşinii (N şi M). Şuruburile, cu piuliţă fluture M 5
(5) se pot confecţiona sau procura din comert. Braţele
de articulatie (2 şi 3) din tablă sau platbande de 3-4 mm
grosime pot fi de lungimi egale sau diferite, după cum
avem sau nu posibilitatea de a rabate sub torpedou
(mai bine ascuns) tăblia mesei (fig. 3).
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DATE CONSTRUCTIVE
Bobina: se va bobina pe o carcasă cu miez de ferită cu cfJ de 8-12 mm cu sîrmă din cupru-email
cu cfJ de 0,15-0.25 mm sistem «mosor».
Secţiunea A-B va avea 100 de spire.
Secţiunea B-C va ,avea 50 de spire.
Releul va fi de magnetofon «Tesla» sau «Mambo» de 24 V, a cărui bobină va trebui modificată
pentru tensiunea de 9 V, în caz că nu dispunem de un releu la o tensiune corespunzătoare sau chiar
mal. mica.
Tensiunea de funcţionare a montajului este de 6-18 V. în funcţie numai de tensiunea de lucru
a releu lui.
Curentul absorbit al releului trebuie să fie cuprins între 5 şi 10 mA. Cu cît curentul absorbit va
fi mai mic, cu atît va fi mai sensibil montajul.
Trimerii rezistivi 500
şi 1 k.o. marcaţi cu steluţe sînt valori critice. Cu ajutorul lor vom
regla corecta funcţionare şi sensibilitatea montajului.
Condensatorul fix de acord 100 pF trebuie să fie de calitate, recomandabil din styroflex sau
.
ceramlca.
Montajul poate fi executat pe o plăcuţă de pertinax sau circuit imprimat. fiind prevăzută la unul
dintre capete cu picioruşe sau borne de legătură.
Astfel executat, montajul poate fi folosit cu ajutorul redresorului din desenul alăturat, pentru
acţionarea unei broaşte electromagnetice, a unui aparat de filmat sau chiar pentru paza locuinţei.
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ARSENIE TOADER
Tn majoritatea lor, autoturismele folosesc tipul de
antenă telescopică. Aceste antene au dezavantajul
că, după un grad de uzură avansat, incep să producă
paraziţi, datorită mişcărilor intre segmenţi şi între
aceştia şi masa maşinii.
Noul tip de antenă pe care n propun este format
din partea cromată a ramei exterioare a parbrizului
sau a geamului din spate izolată de masă prin garnitura de cauciuc ce fixează parbrizul sau geamul
din spate (fig. 1).
Segmentele de două pină la patru bucăţi din care
este formată de obicei această ramă se vor uni prin
cositorirea unor bucăţi de sirmă liţată din cupru
(fig. 2) .
De la o îmbinare sa va lipi şi cordonul de legătură
dintre antenă şi radioreceptor. Acesta se recomandă
a fi ecranat şi cu conductorul central multifilar.
Trecerea - numai a cordonului .central - de la
antenă la aparat se face prin gatftitura de cauciuc,
făcînd in prealabil un orificiu cu un ac de cusut mai
mare, in urechile căruia se poate introduce şi firul,
pentru a-i inlesni trecerea. Partea exterioară a cordonului - ecranul - se va lipi la cel mai apropiat
punct de masa metalică a maşinii.
După efectuarea acestor operatii se vor monta
la loc clemele ramei , care vor masca de data
aceasta şi lipiturile de imbinare.
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CUM FUNCTIONEAZA
•

Diferenţi alul cu blocare prezintă numeroase avantaje, cum ar fi pornirea
uşoară chiar pe drumuri dificile (cu aderenţă redusă), prevenirea patinării in
cazurile de aderenţă deosebită la cele două roţi, diminuarea totodată a pericolului de derapare. Există mai multe construcţii de diferentiale cu blocare. Prezen-

tăm mai jos diferenţialul cu frine cu discuri şi autoblocare automată. In fond

este vorba de un diferenţial normal, avînd frine cu discuri Între roţile planetare
şi carcasa diferenţialului.
Transmiterea cuplului motor are loc in sistemul clasic prin coroana conică,
carcasa diferenţialului, axele sateliţilor şi roţile planetare la axele rQţilor motrice.
Dar in acest caz axele sateliţilor nu sint fixe in carcasa diferenţialului, ci pot lu•
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Lungimile optime
pot determina In prealabil cu
două şipci de lemn,
in cuie; apoi se verifică
practic pozitia optimă a
Insemnind cu creionul
centrele de articulatie ..t .. ; nate. In brate se vor da
găuri cu 0 10 mm (similar
spitele volanului la
(lDacia 1100») care uşurează
Tăblia mesei poate avea o ma
din placaj
sau din material plastic (8), care
grosimea
sclnduril cu 5'-a mm şi se fixează cu şu
lemn. Masa poate avea şi un mic sertar
ca In figură.
Toate celelalte asamblări se vor face cu şuruburi cap
Zenc M 5 (8 buc.). La marginea mesei se pot da găuri
prin care se va trece un şnur sau elastic pentru prinderea hărtii.
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lntr-a doua variantă, masa se va amplasa cu un picior
(5) Intre scaune, sprijinit la baza fotoliului din spate, şi
cu alte două picioare (4) In fată. in timpul mersului,
masa se poate roti In pozitie verticală, deşurubindu-se
şuruburile cu rondele (7). Dimensiunile necotate se vor
aprecia de către constructor,ln functie de tipul maşinii.
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Pentru o auditie perfectă se va lipi de clema de
sus un fir de sirmA de alamA sau oţel de flS 2 mm, la
dimensiunile şi forma dată de fig. 3, piesă ce se
poate şi croma.
Vederea de ansamblu a acestei antene este dată
in fig. 4.
Costul acestei antene poate fi evaluat la aproximativ 25 de lei, In care se includ: lipiturile, mateI ialui mărunt, un metru de cordon ecranat, 0,5 m de
sirrnă din alamA şi o bilă de rulment cu fZ) de 4 mm.
Antena poate fi montată la orice tip de autovehicul,
dind bune rezultate atH pentru radioreceptor cH şi
pentru radiotelefon.
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neca pe nişte planuri inclinate, determinind eforturi axiale, care se transmit la
frinele cu discuri. De la roţile planetare se transmit, de asemenea, eforturi axiale
la frinele cu discuri. Aceste eforturi axiale sint direct proporţionale cu cuplul
motor transmis de diferential. Cind cuplul motor transmis de diferenţial trece
de o anumită valoare critică, frinele cu discuri blochează diferenţialul, realizind
automat o legătură rigidă intre cele două roţi motrice. In felul acesta se impiedică
patinarea unei roţi pe ulei sau pe gheaţă, cealaltă roată fiind pe teren aderent.
Diferenţialele cu autoblocare se folosesc in special la autocamioane, autovehicule totteren sau speciale pentru construcţii, dar s-au introdus cu succes
şi la autoturisme de sport.
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LA CEREREA
CITITORI LOR:

Ing. V. LAURIC
că

Incercăm

acum

Moi multi• citlton ne-ou scris
ar dori să-şI constrUIască smgu" o barcă
core să nu fie niet prea complicată,
nici Prea more, nicI prea scumpă ....
dor să fie o barcă.
Deci o barcă cu core să se poată plimba.
să poată pescui ...

să

le satisfacem
dorinţa. adăugînd ambarcaţlunii dorite o calitate
În plus : să nu se scu,
funde . Intr-adevăr. după cum se
observă, cele două compartimente
etanşe de la cele două capete ale
bărcii fac ca aceasta să nu se scufunde chiar CÎnd compartimentul
central este plin cu apă.
Avînd În vedere că executia
unei
•
bărci hidrodinamice cu coca profilată ar pune unui constructor amator probleme destul de greu de

ce acesta s-a uscat bine, se
trece la şlefuirea Întregii construcţii
cu pilă şi cu hîrtie abrazivă . Cu ulei
de in fiert se face o Impregnare de
protecţie ŞI apoi cu vopsea de ulei
În culori vii obţinem aspectul final.
La fel se procedează şi cu padela.
Mărind corespunzător cota de
700 mm. obţinem mărirea capacităţii bărcii. iar cu două asemenea
bărci unite printr-o punte comună.
obtinem un catamaran. şi aşa mai
departe ...

Vom da o atentie
deosebită asam•
blării funduri lor (8). prelucrînd În
prealabil marginile respective ale
fundului de mijloc (4). ale traverselor de fund (5). ale stîlpilor de
capăt (3) şi ale pupei şi provei (2).
Asam blările se fac cu c Iei de
plastic (de preferinţă. epoxi) şi se
asigură cu cuie sau mai bine cu şu
ruburi pentru lemn (dacă e posibil.
din alamă sau oţel moale cadmiat).
Se astupă cu chit toate crăpăturile

rezolvat. in ceea ce priveşte curbarea lemnului. închiderea şipci lor etc..
s-a adoptat o solUţie constructivă
mult mai simplă. soluţ.ie care. avînd
În vedere destinatia
ambarcatlUnii
.
•
•
este acceptabi Iă.
După ce consultăm lista de materiale, ne procurăm cele necesare
la executie.
Confectionăm
toate re•
•
perele conform desenului şi Începem cu asamblarea bordajelor cu
•
pupa şi prQ..va. In continuare, ordinea de montaj este următoarea: 1 -

LISTA DE MATERIALE
Nr
de
reper

Denumirea

Mater ial

1

Bordaje

Scîndură

2

Prova-pupa

Idem

Bucăţ i

de brad

(GDD
•

- t - - ._-+

2

1 500 X 250
grosime : 20 mm

2

85 X 510

esenţă .tare

4

Secţiune:

1

580 X 700
grosime: 5-6 mm

2

Secţiune:

Idem

4

Secţiune:

Traverse de punte

Idem

2

Secţiu ne:

8.

Funduri
(compartimente

Placaj

2

Grosime: 5-6 mm
580 X 400

9

Pereţi

Idem

2

250 X 510
grosime: 5-6 mm

10

Punţi

Idem

2

580 X 450
grosime: 5-6 mm

11

Chile

Lemn de

2

25 X 30 X 700

12

Padelă

Lemn de brad
şi placaj

1

Conform desenului

capăt

Lemn de

3

Stilpi de

4

Fund
(compartiment central)

Placaj

5

Traverse de fund

Lemn de

6

Stilpi centrali

7

esenţă

tare

.

1J.J

V

D imensiuni brute

grosime: 30 mm

~oo

_ _ _ o

şi. după

2-4-5-3-6-7-10-9-8-11 .

etanşe)

,2.0

esenţă

tare

50 X 50
lungime: Cca 82 mm

80x 25
lungime: 510 mm
SOX 50
lungime: 225 mm

50 X 50
lungime: 510 mm

.

(URMARE DIN PAG. 9)
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1

trează

cu uşurinţă sub strat şi distruge circuitul.
Uscarea stratului protector poate să dureze chiar ŞI
12 ore la o temperatură normală a mediului ambiant.
La temperatura de 4O"'C, in cuptor sau pe calorifer.
timpul poate fi redus considerabil.

,

CORODARE
Ca substanţă corosivă vom folosi clorura ferică
(ClaFe) dizolvată in apă. Densitatea soluţiei este de
cca 1,3-1 ,4 gJcm~. Concentraţia nu joacă un rol
important, ea determină numai durata operaţiei de
corodare, care durează cca 20-30 de minute. Soluţia
se va prepara intr-un vas de sticlă sau intr-o tavă
fotografică (in nici un caz vas metalic). Ea va avea
temperatura de 5ffC. O uşoară agitare a soluţiei
grăbeşte procesul de corodare. Placa se introduce
in soluţie cu folia de cupru orientată in sus. Se va
lucra obligatoriu cu pensetă fotografică din plastic.
Atenţie, atacă şi distruge ţesăturile textile. De asemenea, la dizolvare vom fi foarte atenţi, pentru că SI!
degajă vapori.
SPĂLARE

Procesul de corodare se consideră terminat cînd
placa de pertinax nu mai are nici o urmă din folia
de cupru rămasă pentru corodat. Se scoate şi se
spală in apă curgătoare timp de 00 de minute. Se
usucă şi se şterge cu acetonă vopseaua, dacă a fost
protejată cu vopsea Duco, iar dacă protejarea s-a
făcut cu tinctură, vom putea incepe transplantarea
pieselor de pe bancul de probă de circuitul realizat.

•

,

1. Notocactus mamullosus (Argentina, Uruguay)
cu corpul verde cenuşiu, spini g~/bui şi maronii, flori
frumoase galben deschis, stam Inele roşil-purpurii.
2. Gymnocalycium mihanovichii (Paraguay) are
corpul globular (apoi o creştere uşor columnar~), verde·
cenuşiu cu nuante roşii-maronll; specie foarte variabilă.
Flori cu petale alb-verzui sau roz, sepalele v.erzi-g~/bui
cu virfurile uşor roşiatice.

3. Rebutia senilis (Argentina), un cactus pitic, cu
flori mari (3-4 cm In diametru), adesea mai mari ca
planta, de culoare roşie (In toate nuantele) sau galbenă.
spini subtiri alblc/oşi.
Trichocereus achickendantzii
(Argentina),
un cactus columnar, cu ramificatii de la baz~, areole
dese şi spini scurti galbeni. Bun şi ca portaltoi.
4.

•

5. Mamillaria soUaii (Mexic), un cactus globular,
care ulterior devine clllndric, 8 cm In diametru, 15 cm
lungime. Corp verde-puternic, spini alb-g~/bul, flori
15 mm lungIme, In coroan~, de culoare roşie-purpurie.

6. Gymnocalycium leeanum (Uruguay, Argentina)
are corpul plat-globular, verde-a/Mstrul, spini lungi.
flori mari, galben-deschls.
•

Prof. PETRE DOBROTĂ
7. Epiphyllum hybr.

aşa-numitii cactuşi

cu frunze.
care produc fIorI mari In culori Inclnt~toare. sInt mai
pulin pretentioşi fa~ de lumin~.

8. Echinocactus gruaonii (Mexic), un cactus sferic, care atinge dimensiuni mari la Mtrlnete, coaste
proeminente de un verde-proasp~t, spini puternici, aurii.
care fac M fie denumit şi «Butoiul de aur».

Zygocactus truncatus (Mexic), o plant~ foarte
răspindit~ In apartamente, formeaz~ o mic~ tutA cu ramificalii aplatizate. In timpul iernii ne InclnU cu minu nate flori.
9.

10. Clelatocactus strauaaU (Bollvia) sau <<F~clia de
argint». un cactus columnar, 3~ cm In diametru,
25 de coaste acoperite de o perie de tepi albi, deşi. Flori
roşii-vlolete de 8 9 cm lungime, cu stlgmatul verde şi
staminele raşii-alburil.

11. Echlnocereus lendlngii (S.U.A.), cu corpul cilindric pln~ la 8-10 cm diametru, spini alb-g~/bui, flori
minunate de culoare purpurie, pln~ la 8 cm diametru.
12. Cactus şi fotografle-surprlz~ care nu are nevoie,
$per~m, de explicatii şi nume •

•

1

7

2

8

•

•

9

3

Alegerea cactuşilor pentru o colecţie este condiţio
nată neîndoios de mai mulţi factori, dintre care vom
aminti posibilităţile de expunere la lumină (cit mai
directă), posibilităţile de Încălzire (În timpul iernii)
etc. Argumentul hotărîtor al opţiunii rămîne Însă preferinţa dv. pentru o varietate sau alta, pentru cactuşii
care Înfloresc mai uşor, pentru cei cu spini coloraţi
sau pentru cei. .. neobişnuit de stranii.
Spre regretul nostru, nu vă putem oferi spre alegere, din lipsă de spaţiu, decit 12 tipuri de cactuşi,
dintre cele ' 1 200 de specii şi varietăţi pe care le cuprinde colecţia prof. Petre Dobrotă.
Pentru orice indicaţii privind creşterea lor vă rugăm,
ca şi pînă acum, să vă adresaţi personal prof. Petre
Dobrotă, Brăila, str. Graţiei 113.
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Blocul de comanaa al robotuluI este prevăzut cu
un microfon pentru a se ţine legătura În fonie cu robbtul. Semnalul dat de microfon este insuficient pentru
a putea modula frecvenţa · purtătoare a etajului oscilator. Din această cauză este nevoie de un amplificator
pentru microfon.
Acest amplificator are schema bloc din figura 1.
Din schemă se observă că amplificatorul este compus
din trei etaje. avînd funcţiile de preamplificator de
microfon. amplificator de semnal mic şi amplificator
de mică putere. dup~ care prin comutatorul K2, se
ajunge la repetorul oscilatorului.
Montajul amplificatoruhji urmăreşte schema din
figura 2.
•
Primul etaj. adică preamplificatorul de microfon.
este compus dintr-un tranzistor În conexiune emitor
comun. În circuitul bazei. fiind montat microfonul.
Acest microfon de format miniatură. este de tipul
dinamic. are o impedanţă de 800 n. şi se conectează
prin intermediul condensatorului electrolitic C, În
baza tranzistorului 11.
Acest tranzistor are punctul de funcţionare ales cu
divizorul format din rezistenţele RI şi 1\2: Rezistenţa
R4 conectată În emitorul Ti dă o reacţie În curent
continuu şi alternativ. nefiind decuplată.
Sarcina tranzistorului e constituită din rezistenta
•
. ~. de pe care se culege semnalul pentru a fi amplificat
În etajul următor.
Componenta de curent continuu este blocată. pentru
a nu ajunge În baza tranzistorului T2.' cu ajutorul lui
C? Acest
condensator trebuie' să fie suficient de
mare pentru a permite frecvenţelor coborÎte să treacă
uşor; consideraţia fiind valabilă şi pentru C;. C 3 şi <=+
Etajul următor. amplificator de semnal mic. este
compus tot dintr-un tranzistor cu zgomot mic. de
tipul EFT 353. amplifică semnalul cules din colectorul
tranzistorului Ti'
La fel ca şi la etajul preamplificator. rezistenţe le
R6 şi Rs servesc pentru alegerea punctului static de
funcţionare. R7 este rezistenţa de sarcină. iar RS introduce o reacţie numai de curent continuu. deoarece
din punct de vedere al curentului alternativ. emitorul
este la masă datorită condensatorului electrolitic C;.
in acest fel. reacţia de curent continuu rămîne numai
pentru stabilitatea punctului de funcţionare . Ultimul
etaj. amplificator de mică putere. este similar cu primele două. deosebirea constînd În tipul tranzistorulu i
folosit.
Semnalul de audiofrecvenţă obţinut CÎnd se vorbeşte
În fata
microfonului este cules de la bornele rezistente
i
•
•
R4 ş i prin intermediul condensatorului C4 este aplicat
la intrarea repet orului. atunci CÎnd comutatorul K2.
este pus pe poz i ţi a «microfon».
Se recomand ă ca aşezarea pieselor să se facă În ordinea schemei. deoarece. ampl ificator ul avînd o ampl ificare global ă mare. est e posibil să a pară anti oscil aţi i.
Pentru a nu co nsuma energie i n ut ilă. pe circuitul
de aliment are al amplificat o rului se va prevedea un
ln trerupător 11 , care este acţi o nat În acelaşi timp cu K.z;
Astfel. CÎnd co mut atoru l K:z. este co mutat pe poziţia
(, multivi brator» sau (,generato r». acest întreru păto r
va întrerupe ci rcu itul de alimentare al amp lificatorului.
Montarea ampl ificatoru lui În cutia emi ţătoru l u i se
va face complet separat. eventual pri ntr-un ecran. de
generato r ul de audiofrecvenţă şi mu ltivibrato r pe ntru
ca să nu existe influenţe ce ar putea stinjeni buna fun cţ ionare a ansam blu lui.
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ANTON TABACHIU
Sîntem oare inteligenţi ~ O Întrebare tulburătoare pe care fiecare dintre noi ne-am pus-o
cel puţin o dată. Dar ce Înseamnă să fii inteligent~ Unii consideră inteligenţa drept capacitatea de
a Învăta. Alţii cred că ea reprezintă abilitatea de a rezolva probleme. Există şi părerea că inteligenţa
ar include
forţa fizică. viteza de reactie şi alte caracteristici fizice şi fiziologice similare.
In realitate nu sînt contradicţii antagonice Între accepţiunile menţionate mai sus. Astfel.
capacitatea de a Învăţa Înseamnă. În mod esenţial. capacitatea de a Învăţa să rezolvi probleme. Un
papagal poate Învăţa să numere. dar n~ va putea niciodată să rezolve probleme. să spunem. să numere persoanele aflate Într-o cameră. Intr-adevăr, persoanele mai prompte, cu o viteză de reacţie
mai mare. pot să găsească mai repede soluţii pentru rezolvarea unor probleme. dar aceasta nu
neapărat prin utilizarea forţei fizice. Dimpotrivă. recurgerea la forţa fizică semnifică de multe ori
un nivel scăzut de dezvoltare a inteligenţei.
Inteligenţa reprezintă. În fond. o aptitudine complexă prin care se realizează adaptarea la
mediul natural şi social. acea capacitate care permite rezolvarea cu succes a multiplelor activităţi
şi sit.uaţ i i cu care permanent este confruntat omul.
In acest sens. adaptabilitatea. ca o componentă principală a inteligenţei. poate fi i nterpretată
ş i cao pos ibilitate de a rezolva probleme prin d ist ingerea cu uşu r inţă a relaţ ii lor . Di n propria dv .
experienţă cunoaşte ţi că , atunci cînd vă afl aţ i Într-o s i tuaţie inedită , aceasta vă p re zintă p robleme
noi şi . cu cît ve ţi descoperi mai r epe de e leme nte le componente şi i n t ercondi ţi o narea lo r. cu atît
mai u şor veţi r ezo lva acele probleme.
Din acest motiv. unii. pe bu n ă d reptate. identi fică in t eli genţa cu ca pacitatea de a găs i ra pid
so luţii prin asocierea un o r e leme nte Îndepărtate. aparent fă ră nici o leg ătură intre ele. Testul pe
care vi-I prezent ăm vă pe r m ite să aflaţi În ce măsură aveţi această capaci t ate.
Tip ul de p ro bleme Înfăţi şat e astăzi constituie o parte a testului de inteli g enţă g enerală . Elementele din cele 30 de rî nd uri care urmea z ă rep r e zi ntă se rii de cifre . litere, d ife rite figuri sau co mbinaţ ii al e acestora, În fie care rind e xistînd o a n umită relaţie În t re ele. Dv . va trebui ca În ti mp de
10 m i nute să g ăsiţi relaţiile exist e nte În fiecare serie şi să adăugaţi pe liniile punctate elementul
imed iat următor . De exemplu. seria de numere 13. 11 . 9. 7. 5 reprezintă o succesiune În care cifra
urm ăt oare va fi 3.
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Ing. D. GHELERTER
echipat şi In poziţie cit mal orizontală
este vorba mai Intii
(cu faţa In jOs) pe apă, Incepeţl explode un sport ... Trebuie să fiţi un bun Inorarea lumII submerse. Mişcarea pi-tător (nu neapărat de performanţă) şi
I
cloarelor va fi cti mal lentă, Iar lab@le
trebuie să-i deprlndeţi cu- răbdare sesă nu Iasă afară din apă.
cretele: tehnica propriu-zisă a scufunCum ne scufundim? Din poziţia
dărilor (desenele alăturate constituie,
orizontală, după ce aţi aspirat o cantidin acest punct de vedere, o primă retate suficientă de aer (nu vă umpleţi
comandare). ŞI tot un sport rămlne
scopul cel mal manifest al acestor scuexagerat plămlnli cu aerl), vă Indoiţi
de mijloc In jos, apoi ridicaţi picioarele
fundări: vlnătoarea subacvatică. Dar,
In sus şi corpul va aluneca In imersiune
sportul In sine - un sport al celor Indrăzneţi - se Intllneşte aici şi cu atracca pe un tobogan. Pentru a uşura această mişcare, braţele vor face o miş
ţiile unui veritabil hobby modern dacă
care de rotaţie, pornind de la nivelul
ne gindim la multiplele satisfacţii pe
corpului (cu palmele In jOs) spre supracare ni le oferă cunoaşterea lumii subfaţa apei (palmele Imping apa In sus).
acvatice.
Revenirea din imersiune se face InŞI devine un hobby infinit mai complex
dreptind capul şi pieptul spre suprafaţa
dacă vom asocia de la bun Inceput
apei, Iar mişcarea picioarelor vă va
scufundări le, cunoaşterea metodică a
aduce din nou In poziţia Iniţială orizonflorei şi a faunei subacvatice şi - de
tală. Eliminaţi, In stlrşit (prin suflare),
ce nu? - arta şi tehnica fotografierii
aerul viciat din plămlni şi contlnuaţi
sub apă.
Pentru condiţiile noastre de climă
explorarea de a suprafafă.
şi pentru adinci mile reduse ale lacurilor
2. Pentru a vă feri de surprize, c9rel
şi litoralului (cca 10 m), amatorii pot
v-ar putea descuraja (negăsind peis ~
practica acest sport cu un minimum de
jele promise), vă amintim că nu to, te
echipament, şi anume: o pereche de . locurile au transparenţa necesară nei
Inotătoare (Iabe de cauciuc) , o mască
bune vizibilităţi (chiar marea ar In
(vizor) şi un tub respirator.
unele zile o transparenţă redus ~ da~
Avind Intreg corpul scufundat In apă ,
In special In apropierea malulu J,rllndît
flotabilitatea creşte, iar In ce priveşte
se scaldă mulţimea amatorilor de rămişcarea picioarelor (In stilul craul)
coare.
pentru inaintare, aceasta este mult uşu
Şi acum citeva recomandări generarată şi amplificată de labele de cauciuc.
le: aerul din mască şi efecl ul refrac;1le~i_ _ _ _ _ _ __
Pentru Inceput, vă recomandăm să
fac ca obiectele scufundate să ne apară
vă acomodaţi la apă puţin adincă (de
cu circa o treime mai marj decit In reapreferat Intr-un bazin), intii cu masca
litate. Dacă In explo~tfre dv. Intllniţi
şi respiratorul (va trebui să respiraţi
pescari, respectaţi-I~~iunea şi răb 
numai pe gură) şi apoi cu labele de
darea ocolind la o d
nţă sufic i entă
•
caucIuc.
locul unde aceştia lşi de făş.oară lIcti ~:::::::::::::::::::::::::~
Este bine ca In mască să lăsaţi puvitatea.
In stlrşi ,
raţi
ţină apă, cu care, prin mişcarea capulu i,
scufu
Un om cu
conformaţie
veţi clăti geamul vizorului, In caz că
fizică
Inota sub apă circa
acesta se abureşte.
30-40 de
parcurglnd 1(}-12 m,
Odată făcută acomodarea, complet
ceea ce
pentru un amator.
Fără

Indolală,
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ORIZONTAL: 1) Unitate de măsură pentru aur şi
pietre preţioase - Veche unitate monetară austriacă;
2) Unitate de măsură a timpului geologic ... - ... şl unităţi de măsură a suprafetelor agricole; 3) Nae Stănescu
- Măsură agrară rusească, folosită odinioară şi la
noi (1,09 ha); 4) Măsură etalon - Unitate de măsură
a razelor; 5) Ultimele măsuri dintr-o deseatlnă! - Unitate de măsură egală cu a mia parte dintr-un milimetru;
6) Cetate turcească - Zeul dragostei; 7) Plin pină la
marginea de sus -Element de compunere Insemnind «de aceeaşi măsură», «egal» - Un decagram ...
mai mic! 8) Triat - Se măsoară In carate (simb.) Fără experienţă (fig. ); 9) Nu Intrece măsura - Dezinfectat; 10) Compuşi ai natrlulul - Invellş al Pămlntului
ce are densitatea medie de 2,7; 11) Măsură de lungime
chineză - Diafan, vaporos (fig.) - 2/3 dintr-un nod!
12) Măsoară un număr mare de ani - In numerar,
bani gheaţă.
VERTICAL: 1) Măsură subdlvizionară de greutate
egală cu a suta parte dintr-un gram - Cub gol! 2) Veche unitate de măsură pentru lungimi egală cu 0,711 m
- A aşeza In linie dreaptă; 3) Radian (prescurtat) Unităţi de măsură astronomice egale cu distanţa parcursă de lumină In trei ani şi trei luni; 4) Afirmaţie
Hirtie de 100 de lei; 5) Unitate de măsură a energiei
egală cu 4,1855.10& Joule Numărul muşchetarilor
lui Dumas; 6) Comună In Olanda - Iată (pop.)Coapsă; 7) Măsoară ~ de grade - Interjecţie: 8) Nu
face nimic - Tirani - Apel 9) Măsură analo-saxonă
egală cu doi yarzi - Fără greutate; 10) Arhicunoscute
măsuri agrare Unităţi de măsură pentru viteza
navelor; 11) Frate mai mare - Unităţi de măsură pentru
unghiuri, corespunzătoare unui unghi sublntins la
centru de un arc egal In lungime cu raza cercului;
12) Se măsoară In grade - Unitate de măsură pentru
volume folosită In Anglia şi S.U.A.
Cuvinte mai puţin cunoscute: LUDA, EWo ARN ,
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Comparati răspunsurile date de dv. cu
soluţiile corecte ale testului. Acordati-vă
cîte 3 puncte pentru fiecare răspuns co'rect
şi suma obţinută raportaţi-o la următorul
etalon:
Capacitate foarte bună de adaptare 69-90 pct.
Capacitate bună de adaptare
57 66"
Capacitate satisfăcătoare de adaptare 48 54"
Capacitate
nesatisfăcătoare
de adaptare
Soluţiile

testului

(1 )8. (2)7, (3)B. (4)12. (5)L, (6)D. 7)81. (8)12.
(9)
• (10)2. (11)J. (12)/. (13) • (14)140.
(15)B. (16)8. (17)*. (18)**""". (19)15. (20)T,
(21
• (22 .~ . (23
• (24)V. (25)F. (26)8.
(27)N, (28)3. (29)e, (30)G.
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I aerospaţial «Lockheed Aircraft»
studiile In vederea con ce perii unei
de salvare, destinată astronauţilor
de trei) care ar ameriza Intr-un loc neut pe ocean şi ar fi In pericol de a se ineca.
Iă să devină operaţională In anul 1974.
lansată fără echipaj de o rachetă «Ati aspoate lua 3 astronauţi aflaţi In pericol In
ii poate readuce teferi pe Terra, am eriOI"
nstituind o problemă. indiferent
de locul căderii. Detaliile tehnice ale acestei nave
de salvare, capabilă să asigure timp de 24 de ore
viaţa unui echipaj format din 3 astronauţi. au fost
comunicate la cel de-al 9-lea Simpozion asupra
tehnologiei şi ştiinţei astronautice ţinut anul acesta
la Tokyo.

La cons
au fost i
......

•

ştie că există 5 puncte in spaţiul sistemului
Pămlnt-Lună unde un satelit artificial ar avea
aceeaşi perioadă orbltală ca şi Luna, deci şi-ar
menţine o poziţie fixă In raport cu cele două «astre».

Se

•

J

O 45"

solului lunar In
puţin două
n cele trei
ieşiri de cite aproape 7 ore fiecare. In clişeul
alăturat este prezentată una din ultimele
faze ale verificărilor tehnice efectuate la
Centrul de cercetări al bazei de lan sări cosmice de la Cape Kennedy.
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La data la care se tipăresc aceste rinduri.
ast ronauţi i ameri cani David Scott. corn an-

10 5. 6. 4. 7. 3. 8 . . . . . . . . . . . .
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.G i W . il . . . . . . . . . .
12
lJ
l11l

L

In 4 din aceste puncte. satelitul ar ocupa o poziţie
«fixă» deasupra Selenei. Dr. Leo Steg de la compania «General Electric» apreciază că aceste puncte
nu sint Simple abstracţii decurgind din teoria
atracţiei universale, ele vor avea şi o insemnătate
practică. Unul din ele, aflat pe linia Pămint-Lună •
la cca 57400 km de aceasta din urmă. ar putea
«adăposti» un satelit-releu de comunicaţii pentru
o staţie orbitală lunară de pe care ar decola vehicule de explorare selenară. Un satelit de telecomunicaţii plasat In oricare din cele 4 puncte de
libraţie ar elimina problema comunicaţiilor radio
Intre diferitele echipe de astronauţi care vor explora suprafaţa lunară la distanţe mari.
Pentru a simula pOSibilităţile unui satelit artificial cu scop de a deservi aeronautica. organizaţiile N.A.S.A., E.S.R.O.. S.G.A.C. şi Ministerul
Comertului din Marea Britanie au procedat recent
la lansarea a 12 baloane-releu. Experienta anglofranco-americană a inclus transmiterea de semnale radio de la o staţie terestră către un avion In
zbor folosind drept releu un emiţător montat Re
un balon. lansat de la baza Aire-sur-Adour. In
final. In anii 1974-1975, cu ajutorul unor rachete
«Thor-Delta» vor fi lansaţl doi sateliţi geostaţio
nari. care vor acoperi tot Atlanticul de nord In
banda F.U.1. de 1 ~1 660 MHz.

m

CAMPING
FĂRĂ ••• CORTURI

LIVIU CUTCUTACHE

" Practicarea turism ului in regiuni unde nu există
cabane, iar drumetii nu doresc să transporte cu ei
corturi confectionate este, in general, mai uşoară
decit ne-o inchipuim.
Se pot lua in considerare două imprejurări distincte,
in care turiştii işi pot desfăşura pe teren aptitudinile
lor practice in mijlocul naturii dorite, şi anume: a)
atunci cind bivuacul a fost ales intr-un tinut acvatic
(practic mai ales pentru pescarii amatori); b) cind
bivuacul urmează a fi ridicat In regiuni Impădurite subalpine şi şes (folosite de vlnători).
a) Materialul de bază ce poate fi folosit este stuful,
uscat sau verde, eventual. Adăpostu l t uristic va fi
ridicat in felul următor: doi pari de grosimea bratului,
lungi de aproximativ 2,20 m şi terminati la unul dintre
capete pri ntr-o crăcană, vor fi Infipti in pămlnt, la adin-o
cimea de 0,50 m şi la o distantă de 2-2,20 m unul de
altul. O creangă lungă, suficient de rezistentă, va fi
sprijinită pe furcile paşilor-pivoti, formind suportulcoamă al adăpostului.
La o distantă de 1,50 m, de o parte şi de alta a acestor
pivoti, se vor fixa patru stîlpi secundari, bine Infipti,
la rindul ior, In pămlnt, avind Insă Inăltimea deasupra
solului de numai 0,80 m. Scheletul adăpostului astfel
alcătuit va putea fi Intărit după cerinte, prin legături
cu sfoară sau frlnghii ancorate de tăruşi. Acoperişul
se va confectiona din mănunchiuri de stuf legate cu
sirmă şi aşezate astfel Incit să f.ormeze o pătură groasă
de 15-20 cm; el se va rezema şi lega de axa superioară
şi de sirmele ce vor uni cei patru pivoti laterali.

... SI
ACUM
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Peretii se vor «prefabrica» pe loc, din mănunch i ur i
de stuf ajustate după dimensiunile cerute, impletite
intre ele prin slrmulite. Pentru o echipă de 4 5 turişti,
vor fi aduse pe teren următoarele materiale: 1 1/2 kg
de slrmă moale foarte subtire, 1/2 kg de cuie de 8 cm
lungime, două gheme de sfoară groasă. Turiştii vor
mai aduce, repartiZale In rucsacun, o toponŞCă, aouă
10pa18le lll!> c.. mping), un rerasuau mic de mina, UII
ciocan potrivit, un foarfece de grădină.
b) Acest tip de adăpost va fi ridicat la marginea
unei păduri, pe un mic platou Insorit ori Intr-o poienită
avind Intotdeauna În preajmă un piriu sau un izvor.
Scheletul adăpostului va avea aceeaşi formă şi
dimensiune ca ŞI ·ale celui aescns mai Inainte, cu deosebirea că grosimea plvotllor va fi aleasă asnel Incit sa
poată sustine greutatea acoperişului.
Crengi tinere, pline de frunziŞ Indesit,
legate mă- ..

nunchiuri cu slrmulite se vor aşeza astfel ca să formeze o pătură de protectie suficientă In caz <ie Plo..le.
Golurile vor fi umplute bine cu muşch i, In vreme 'ce
confectionarea «peretilool va fi as i gurată după aceeaş i
metodă. Adesea, In marginea codrului, pozitia potrivită a doi arbori poate oferi de-a gata pivotii principali
pentru construirea adăpostulu i. In toate cazurile, dptuşirea cu muşchi a tuturor gOlurilor este ae absolută
necesitate. Odată lucrul terminat (uneori nu durează
mai mult de o oră - o oră şi jumătate), se va podi adă
postul cu cetină proaspătă şi muşchi uscat, peste
care o pătură sau un sac de dormit vor asigura «confortul» pastoral.
Ca materiale de constructie, In acest caz, se vor lua:
1/2 kg de slrmă moale ceva mai groasă, precum şi 1 kg
de cuie de 10-12 cm lungime. Uneltele vor fi aceleaşi
ca şi pentru adăpostul anterior.
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• CUTIA .DE CONSERVE O PU·
TETI FOLOSI, PRACTIC, TRAN·
$FORMIND.() IN
SAVONIERA
SAU IN SUPORT DE LAVABOU,
ORI IN SUPORT DE LINGURI ŞI
CUTITE DIN BucATARIA IM·
PROVIZATA IN AER LIBER (A,

IMPROVIZATII
•
•

APRINDEREA

B, C).
•
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• DORITI O TIGAIE PENTRU
OMLETA «LA MINUT»? NIMIC MAI
SIMPLU. ESTE SUFICIENT sA
DECUPATI O CUTIE DE CONSERVE,
URMIND LINIA PUNCTATA DIN DESENUL D, IAR APOI
INFAşURATI MINERUL CU TA·
BLA RAMASA.
e DIN PATRU CRENGI COJITE
PUTETI REALIZA UN SUPORT
PENTRU PROSOAPE (~).
e DINTR.() GALEATA VECHE
CU GAURA ŞI UN DOP vA pu·
TETI AMENAJA O INSTALATIE
DE APA CURGATOARE CHIAR
LIN GA
(F).

COLABORA TORII PERMANENTI AI REVISTEI:
ng. R. COMAN • Dr. ing. L. FLORU • Tehn. NIC. HANU
:tg. M. IVANCIOVICI • Ing. M. LAURIC. Ing. V. LAURIC
\iolog EL. MANTU • Ing. L. MARTIN • Ing. 1. MIHAESCU
19. R. MOSCOVICI • Prof. 1. pATRAŞCU • Ing. D.
r ROPOL • Fiz. VLAICU RADU • Ing. L RUBEL • Ing.
SUCiU o Arh. E. VERNESCU. Ing. D. ZAMFIRESCU
)r. ing. FL. ZAGANESCU
Prezentarea artistică: ADRIAN MATEESCU
Prezentarea grafică: ARCADIE DANELIUC
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,i adm i n i straţia: Bucure,ti, Piaţa Scinteii 1
Telefon: 17 60 10, interior 115'1 ,i 1734
Tiparul executat la Combinatul
Scinteii»

In week-end ne aflăm adesea în situaţia de a face focul, fie pentru a prepara
cite ceva de mîncare, fie pentru a ne încălzi. Trebuie însă să fim deosebit de atenti
atunci cind n vom tace in pădure cit şi la loc deschis, uscat, cea mai mica neatenf ie putînd provoca un incendiu cu urmări grave.
Pentru aprinderea uşoară a focului vom folosi: hirtie, coajă de mesteacăn
desfăcută, ramuri subţiri şi uscate de brad, lemn putred din scorburile copacilor,
bucăţi de coajă cu răşină, iarbă uscată, bucăţi de pel ic ulă de f ilm, bucăţi de lumînare, beţişoare etc.
După ce le vom aşeza i nt r-una din formele de mai jos, după nevoie, se dă foc
surcele lo r. D u pă ce focul s-a înteţit, se pun crăci mai groase ş i bucăţi de copac.
Cel mai bun combusti bil pent ru foc ul nostru este lemn ul de stejar, mesteacănul, alunişul, aninul şi vreascurile uscate. Nu este indicat să se întrebuinţeze
ramuri de conifere, deoarece scot fum şi fac multe scintei. Nici plopul nu este
potrivit prin faptul că face iar puţin şi scintei multe. Să nu uităm însă de citeva
reguli de care trebuie să ţinem seamă spre a nu avea surprize neplăcute sau chiar
contravenţii :

distanţă mai mică de 5 m de copac sau cort;
curăţă de iarbă sau se izolează printr-un şănţuleţ pe

1. Focul nu se face la o

2. Locul de foc se
prafaţă de mi nimum 1 mp;
3. Decit un foc mare, mai bine mai multe şi mai mici;
4. Să nu se lase focu l apri'ls fără supravegnere;
5. La plecare, se stinge focul, se toatnă apă, se acoperă cu pămint.

Redacţia
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1. tip .. bolovan "

2.tip .. put"

3.tip .. stea "

4.tip "cort ..

o su-

