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Ing. LIVIU MARTIN
recunoastem
că nu este de loc
•
plăcut să Înşiri În casă diferite aparate. pe care
trebuie. Ia un moment dat. să le conectezi Între
ele. iar estetica apartamentului nu are deCÎt de
suferit de pe urma cabluri lor Întinse Între radio
şi picup sau Între picup şi magnetofon. risCÎnd
astfel să transformăm ca.sa Într-un fel de laborator.
din care mai lipseşte doar inscripţia: «Atenţie.
Înaltă tensiune!»
Vă propunem
să Înlăturaţi aceste inconveniente prin realizarea unei (,fonocentrale». care.
cu toa.tă denumirea ei oarecum pretenr.ioasă.
vă oferă satisfactii de ordin estetic si tehnic cu
'
.
.
un minimum de efort. In figura nr. 1 vă prezentăm
elementele componente ale acestui aparat. Pe·
reţii laterali (1). pereţii despărţitori (2) şi placa
de bază (4) se confeCţionează din lemn de aproximativ 15 mm grosime. În timp ce cele două
capace (5) şi panoul frontal (6) se pot executa
din placaj obişnuit. Dimensiunile diferitelor elemente constructive vor fi stabilite de constructor.
Trebuie

să

funcţie de
componenţa

aparatele care urmează să intre În
combinei muzicale. Şasiul aparatului de radio se montează pe placa de bază (4).
astfel ÎnCÎt claviatura şi butoanele aparatului să
străbată panoul frontal (6).
Difuzoarele se vor fixa În partea dreaptă a
panoului (6). În dreptul fantelor decupate În
acest scop. Picupul se fixează deasupra receptorului. pe o placă de placaj (8). sprijinită În două
piese de lemn (9). fixate cu holzşuruburi În pereţii laterali. Urmează instalarea magnetofonului
În locaşul prevăzut În partea dreaptă a combinei.
a cărei stabilitate este asigurată prin intermediul
cadrului (10). Cadrul nu va fi fixat definitiv.
.
.
pentru a ne permite
scoaterea cu uşurinţa
a
magnetofonului din cutie. O mică despărţitură
În partea dreaptă a magnetofonului. acoperită
de un capac (11). ne va permite dispunerea şi
folosirea comodă a microfonului pentru Înregistra re.
Conexiunile la reţe~ua de alimentare. ca şi legli,'
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turile dintre receptor. picup şi magnetofon vor
putea fi executate prin găurile pe care le daţi În
cutie. evitînd astfel aspectul inestetic de care
aminteam la Începutul articolului. Schema de
lucru a combinei muzicale. prezentată În fig. 2.
este extl'em de simplă: picupul se conectează
direct la reţea. În timp ce receptorul şi magnetofonul se cuplează prin intermediul unui Întrerupător «principal» cu două contacte (b) şi b4).
aCţionate simultan cu două lămpi de control
(h~ şi h6 ). Cele două lămpi. care se pot instala.
pe panoul frontal. În dreptul receptorului şi al
magnetofonului. se dovedesc foarte folositoare.
deoarece altfel putem uita aparatele În funCţiune.
fără să fim avertizati.
•
Schema prezentată oferă şi posibilitatea alimentării aparatului de radio. În cazul În care
acesta este dotat cu tranzistori . necesitînd astfel
o tensiune de alimentare de 9 V c.c. in acest scop.
combina este prevăzută cu un transformator de
reţea. cu priză la 6 V pentru alimentarea becurilor de scală şi cu o priză la 9 V pentru aparatul
de radio. O punte redresoare adecvată va asigura
tensiunea continuă necesară receptorului. Putem
obţine o iluminare discretă a . picupului prin
plasarea celor două becuri de scală (h 1 şi h1 ) ale
~adioreceptorului sub o şină În formă de «V» (12).
In acest fel. lumina becuri lor va cădea simultan
pe scala receptorului şi pe platanul picupului.
In mod similar se asigură iluminarea magnetofonului cu becurile h 1 şi h•. Un contact «automat»
(b1.). descris În fig. 3. Întrerupe alimentarea
b~curilor În momentul Închiderii capacului (5).
In cazul utilizării unui receptor cu tranzistori.
dotat În general cu un difuzor mai puţin pretenţios. se poate conecta la ieşirea aparatului de
radio difuzorul magnetofonului. obţinînd astfel
o calitate a sunetului net superioară. Pentru a
obţine un rezultat şi din acest punct de vedere.
vă recomandăm să folosiţi magnetofonul cu etaj
de amplificare final al receptorului.
Posibilităţile de utilizare ale celor trei aparate
În diferite combinaţii sînt mult mai vaste. Ră
mîne la latitudinea constructorului să exploateze la maxi", um avantajele ace:tei {.ombine
muzicale. in funcţie de calitate:: ti p~ rametrii
aparatelor pe care le are la dispozi~ie.
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In continuarea ciclului nostru de radioconstrucţii vă prezentăm schema unui receptor
superheterodină lucrînd În benzile de unde lungi şi medii.
Pentru acest receptor se folosesc 2 tuburi obişnuite şi un tub
multiplu (pentodă
dublă diodă). Valorile pieselor folosite
sînt trecute pe schemă. Condensatoarele sînt de tip styroflex.
in afară de cele de joasă frecvenţă. care pot fi cu hîrtie. Tensiunile la care trebuie să lucreze
condensatoarele sint de 250 V.
Bobinele Ll' Ll şi LJ' L .. se
realizează pe carcase cu diametrul de
mm. cu miez de
ferocart sau ferită. La fel se
realizează
bobinele Ls şi L 4t•
Bobina Ll are 320 de spire.
Ll
130 de spire. LJ
870 de
spire. L~
460 de spire, Ls 70 + 7 spire(cu priză), L6
125.
12 (cu prizi) spire. BObinajul
se face cu sîrmă de Cu-Em cu
0=0,1 mm. Pentru comutare
se va folosi un comutator cu 2
poziţii, cu 4 seCţiuni. Pentru ali-

mediară de 473 kHz. care se fo-

niere se folosesc miezurile de
ferită sau ferocart şi trimerii.
Primul etaj care este un schimbător de frecvenţă este realizat
cu tubul Ti de tip 6A10C.
Oscilatorul local e realizat pe
•
catod; grilă 1 şi grilă 2. In anodul
tubului este montat transformatorul de frecvenţă intermediară acordat pe frecvenţa inter-

loseşte

la receptorul «Carmen».
AI doilea etaj foloseşte tubul
668<: şi lucrează În montaj reflex
atît ca etaj de frecvenţă intermediară, cît şi ca amplificator de
audiofrecvenţă. Acest etaj are
În anodă un cir.c uit derivaţie ce
este tot un transformator
de
•
frecvenţă intermediară, de la
••

care se foloseşte numai un singur circuit. Detecţia semnalului
se face cu ajutorul unei diode.
Etajul final este un etaj clasa A
obişnuit. Transformatorul de
ieşire Tr este un transformator
obişnuit, de exemplu, cel folosit
.Ia receptoru I «Carmen». Se va
folosi ca difuzor un difuzor de
-4 50. pentru o putere de -4 5
W. Montajul este alimentat cu
tensiunea de filament de 6,3 V
şi Înaltă tensiune Ea = 250 V.
Tubul T 3 este de tiP 6TI 6C.
Montajul se va realiza pe un
şasiu din tablă de aluminiu cu
dimensiunile de 20 X 25 cm. Se
indică
ca
condensatorul
CV I CV1. cu două secţiuni să
fie montat FIe şasiu prin intermediul a 4 pufere de cauciuc, pentru
a evita efectul de microfonie.
Receptorul are sensibilitatea de
circa 500 J.l V.
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Competiţie de largă solicitare creattva, angajind in egală m~sură
cunoştinţele tehnice, fantezia cit şi spiritul practic al participanţi
lor, noul concurs «Tehnium-71» are ca principal obiectiv să distingă şi să pună corespunzător in valoare cele mai bune lucrări

•

t. Ce montaj

puteţi

realiza cu piesele de mai Jos:
Rt = tO .K; R2 = 200 K; R3 =.13 K; ~= 5t K; Ra = tO K.
C t = C2. =:= C3 = 20 J.I F; TranZistor EFT 323.
Trimiteţi, totodatA, " schema.
2. Cum ,i cu ce ple.. veţi completa schema alAturatA, rn
fncft montajul ai funcţioneze:
A - ca amplificator;
B - ca oscilator.

INDIVIDUALE sau COLECTIVE ale diferitelor categorii de constructori amatori.
Pentru a nu limita participarea, concursul se desfăşoară pe patru
discipline distincte:
a) radioconstrucţii;
b) miniautomatizări;
c) dispozitive şi tehnici originale foto;
d) construcţii mecanice (de cea mai diversă uti,lizare).
Tntr-o primă etapă, concurenţii sint invitaţi să răspundă la o
suită de intrebări-test menite să evidenţieze cunoştinţele lor
tehnice şi, totodată,- in funcţie de domeniul in care vor concuracapacitatea lor de a descifra prompt şi corect o schemă electronică, de a descoperi şi discerne cea mai judicioasă tehnică foto sau
de a opta, in sfirşit, pentru o soluţionare practică de maximă

fel
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eficienţă.

Tntr-a doua etapă, concurenţii vor trimite pe adresa revistei
noastre, securte prezentări ale lucrărilor originale, cu care vor să
concureze, urmind ca - după o competentă triere - lucrările reţinute de juriu să fie apreciate şi din punctul de vedere, decisiv, al
realizării lor practice.
Cele mai bune lucrări, in afara premlerii lor corespunzătoare,
vor fi prezentate in cadrul unei expoziţii speciale «Tehnium 71».
Desfăşurat sub egida C.C. al U.T.C., bucurindu-se de sprijinul
caselor şi cercurilor tehnice, concursul «Tehnium-71» işi propune
să afirme şi să recomande atenţiei publice pe cei mai talentaţi
constructori amatori, să-i stimuleze material şi să ofere celor
merituoşi, cele mai bune condiţii de lucru.
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Precizăm că răspunsurile trebuie trimise pe adresa redactiei
noastre - Bucureşti, Casa Scinteii, revista «Tehnl uln» {(pentr Uc
concurslO - plnă la data de 1 octombrie a.c.
Odată cu raspunsurile vă rugăm să trimiteţi şi succinta caracterizare a lucrării originale cu care doriţi să participaţi la concurs.
•
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•

•
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Recepţionarea emisiunilor de televiziune prezintă in anumite zone unele deficienţe. obţi
nindu-se imagini. dupl cum se ştie, slabe. In
acest caz. se recomandă folosirea preamplifica-

torului de antenl descris mai jos.
Trebuie si subliniem insi ci rezultate bune
se pot o bţine numai in cazul in care utilizlm o
antenă cu cîştig mare orientată corect. degajată
şi ada ptată ca impedanţl.
Sche ma folosită este simplI, dar eficace. cu
un singur tranzistor. La executare insi trebuie
lucrat cu mare grijă (Ieglturi scurte. rigide şi
piese de cea mai bună calitate). Li piturile să fie
corecte şi ca decapant se va folosi numai o soluţie
de colofo niu in spirt.
Bobine le se executi tira miez, dlametrul interior fiind de 6 mm. Distanţa intre spire este
egală cu diametrul sirmei. Se fol oseşte sirmă
ep'ailată sau sirml nei zolată argi ntatl (pentru
L h L~ L3' L.).

care se leagl la şasiu. Terminalul. care este În
legături cu exteriorul condensatorului. se taie
conform figurii 2.
Trebuie evitată folosirea tranzistorilor cu zgomot de fond. intrucît zgomotul se va amplifica
in aparat. de asemenea. frecvenţa de tăiere a
tranzistorului folosit să fie mai mare decît gama
În care se utilizează. Tranzistorul AF 139 are
frecvenţa de tii ere de <400 MHz, 2SA 235 120 MHz, n..10 - 210 MHz. 11..11 - 0400 MHz.
Montarea preamplificatorului se face pe circuit
imprimat. iar intreg ansamblul se introduce
intr-o cutie metalică etanşă.
N.GALAMBOS
Acordarea circuitelor de intrare şi ieşire se
In lipsa condensatoarelor de trecere speciale . face prin rotirea trimerilor C~. C l şi prin reglarea distanţelor (de apropiere sau distanţare)
se folosesc condensatoare ceramice tubulare. un
dintre spirele bobinei L tşi L2• Reglajul se executi
capăt se leagl cit mai scurt la şasiu. apoi se trece
conductorul de conexiune prin interiorul con- cu preamplificatorul montat direct la televizor.
urmărindu-se calitatea imaginii.
densatorului •. legindu-se la celălalt terminal. Se
Este recomandabil ca preamplificatorul să fie
poate executa un condensator de trecere daci
montat in imediata apropiere a antenei. alimense spală cu diluant vopseaua de pe condensator.
tarea flcîndu-se printr-un cablu separat.
se cositoreşte apoi o rondelă de alamă la mijloc.
DATELE BOBINElOR
Canale 1-5

Canale 6-12
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q> 0,8 mm

Li

2,5

q> 1,2 mm

~

6

q> 0,8 mm

~

3

q> 0,8 mm

L3

2x3

q> 0,2 mm

L3

2x 1,5

q> 0,2 mm

L..

2x3

q> 0,2 mm

L..

2x 1,5

q> 0 ,2 mm

LS

8-10

q> 0 ,2 mm

LS

6

q> 0 ,2 mm
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DIN NUMĂRUL VIITOR
• RADIOCONSTRUCTII PENTRU iNCEPATORI
ŞI AVANSATI: alimentator pentru aparatură tranzistorizată; receptor cu conversie directă; radioreceptor cu .. tranzistoare;
• LABORATORUL ELECTRONISTULUI: generator audiofrecvenţă; frecventmetru cu citire directă;
voltmetru ... cu tub cu neon.
• INSTRUMENTE MUZICALE: orga electronică tranzistorizată ;

,

Fig.2

• DE LA CITITORI: generator de măsură; antena TV
extraplată; aparat pentru Încercat tranzistoare;

..... i - - - - 1 9 V(9
Schema preamplificatorului de antenă TV
C , C •• Cs - condensatoare trimer ceramice
C{-C~ - condensatoare de trecere (vezi textul)
T , = AF 139 (se foloseşte in receptoare «Mamaia ll )
sau 2SA 235, rr 410, 11 411 .

Fig. 1 -

• RUBRICI SPECIALE DE CINETEHN
(efectele
sonore). FOTO (fotografie rea noaptea). AUTO (dopajul micromotoarelor).
•

II

•

••

-

•

•

DEPANAREA
ETAJULUI

•

FOARTE

-

cu
Utilitatea unui oscilator de foarte bună stabilitate nu se mai cere demonstrată. De aceea, vom
prezenta schema unui oscilator foarte stabil şi
uşor de realizat, care poate lucra in domeniul
1 la 20 MHz, in funcţie de cuarţul sau cuarţurile
pe care le avem la dispoziţie. Pentru construcţia
acestui oscilator sint necesare 2 tranzistoare cu
siliciu, aşa cum se vede din schemă. După cum
se vede, pentru asigurarea unei bune stabilităţi,
oscilatorul este realizat după schema in trei
puncte Colpitts, cu un repetofi)e emitor la intrare,
pentru ca impedanţa de intrare să fie mare. De
aceea, tranzistorul T1 este un tranzistor cu siliciu
cu f3~120, de exemplu
109. Tranzistorul T
2
este tot cu siliciu, dar cu 13=30...60, de exemplu
un
107. Valorile pieselor sint trecute pe schemă. Se vor folosi condensatoare ceramice sau
styroflex, iar rezistenţe le vor fi cu putere disipată
de 0,25 W. Deşi tensiunea nominală de lucru
este de 9 V, totuşi oscilatorullucrează şi la tensiunea de 3 V. Trimerul din baza tranzistorului
T este folosit pentru mici reglaje ale frecvenţei
1
'de ordinul a 100-200 Hz, in jurul frecvenţei nominale a cuarţului. Montajul lucrează foarte bine,
are o stabilitate bună şi a dat deplină satisfacţie
cind a fost folosit.
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Rep ezentarea convenţională in scheme a diferitelor rezistenţe - solicitată frecvent de cititori
- nu ridică probleme dificile. Toate rezistenţele
se reprezintă sub forma unui dreptunghi cu două
terminale. Rezistenţele chimice se reprezintă sub
forma unui dreptunghi simplu (fig. 1 a), pe cind
cele bobinate sub forma din figura 1 b. Unele
rezistenţe au una sau mai multe prize (fig. 1 c).
rn cazul rezistenţelor de tip termistor, reprezentarea este dată in figura 1 e, rezistenţele variabile
ca in figura 1 f. Notarea rezistenţelor se face
simplu, după cum urmează:
- Rezistenţele de la 1 la gggOse notează simplu
numai prin cifre, fără a mai indica unitatea de
măsură (fig. 1 a, b);
- Rezistenţele de la 1 la 99 kfl. se notează
prin cifrele ce reprezintă valoarea in kfl., urmate
de litera k (fig. 1 c, d, f);
- Rezistenţele de la 0,1 Mfl. in sus se notează
prin cifrele ce reprezintă valoarea in MO,urmate
de prima zecimală, fără a mai indica unitatea de
măsură (fig. 1 e). De exemplu, o rezistenţă de
2 Mfi se notează prin 2,0. Totodată, se indică şi
puterea nominală a rezistenţelor, aşa cum se
vede in fig. 2.
.

Majoritatea radioreceptoarelor moderne au
posibilitatea recepţionării emisiunilor M F.
Avind bloc de radiofrecvenţă, mixer şi circuite
de frecvenţă intermediară proprii pentru M F,
obţinerea informaţiei propriu-zise semnalul
de audiofrecvenţă - se va face intr-un etaj special numit, in general. discriminator.
Aceste etaje demodulatoare sint de două
tipuri şi poartă denumirea de discriminator de
fază şi discriminator de raport.
Utilizat aproape in exclusivitate. datorită proprietăţilor sale, este discriminatorul de raport.
Discriminatorul de raport este construit În
două variante simetric şi asimetric.
O caracteristică a discriminatorului de raport
este transformatorul cu trei Înfăşurări, iar diodeie sint montate in sensuri opuse.
intermediare M F este de
Valoarea frecventei
•
10,7 MHz.
Primarul cît şi secundarul circuitelor oscilante
sînt acordate pe 10,7 MHz.
Fig. 1 reprezintă un discriminator de raport
simetric. Prin Înfăşurarea lui L Jo curenţii redresaţi de cele două diode sînt egali şi de sens contrar, aşa că efectul lor este nul. Cînd semnalul
aplicat are o frecvenţă diferită de 10,7 MHz, diodelor li se aplică tensiuni
Lt
/'
diferite, aşa că prin LJ va
-. - circula un curent care va
~
C1
Încărca condensatorul C ,.
o
--In modul acesta. deviatii
•
'-.. r-./
ale frecventei
semnalului
•
de la valoarea nominală se
vor traduce prin variaţii
ale amplitudinii tensiunii
la bornele lui C 4 •
Componenta continuă
de detecţie creează la bornele rezistenţe lor R 3 şi
.
R 4 o anumită cădere de tensiune, proporţională
cu amplitudinea semnalului FI. In acest mod se
incarcă condensatorul C 7•
Orice impulsuri parazitare aplicate În amplitudine sint preluate prin Încărcarea condensatorului C7> deci acest montaj are un pronunţat
rol de limitator.
Simetrizarea etajului se realizează din potenţiometrii p\ şi P" Rezistenţa R1 foloseşte la limitarea impulsurilor prin diode. Condensatorul
C 7 este de valoare mare - 3-5}JF - şi variaţiile
lente de tensiune deJa borne sînt folosite pentru
reglajul automat al amplificării (RAA).
Grupul R~Cs formează un filtru, trece jos şi
are rolul corecţi ei caracteristice de amplitudine,
respectiv a atenua componentele din spectrul
superior AF.
In fig. 2 prezentăm schema unui discriminator
de raport asimetric.
Multe dintre radioreceptoare folosesc tubul
electronic EABC80, construit special pentru realizarea unui discriminator şi a unui detector de
amplitudine, totuşi utilizarea diodelor semiconductoare cu contact punctiform capătă o largă
răspîndire.

Etajul discriminator al radioreceptorului «Eforie» este prezentat în fig. 3.
Depanarea acestor etaje impune folosirea unui
generator de radiofrecvenţă şi a unui voit metru
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electronic. Totuşi, in ~numite azuri,. depanarea
se poate face şi OI avometrul.
O audiţie nulă este provocau de R~ nu C s
intrerupt sau C 4 in scurtcircuit. Se măsoară şi.
eventual, se Înlocuiesc. Defectarea condensatorului electrolitic C ·de 3fi F provoacă dezacorda7
rea montajului, iar semnalul AF este Însoţit de
zgomote şi paraziţi
intrerupt).
Seurtcircultarea condensatorului C i se observă printr-o totală distorsionare a auditiei
.
•

(S

lUA

F/8.1
Defectarea condensatorul.ui C 6 provoacă o
atenuare sau chiar o intrerupere a audiţiei.
Devalorizarea rezistenţelor RJo R4 sau a potenţiometrului P strică simetria etajulu.i şi -semnalul
AF este distorsionat.
Cu generatorul depanarea se face În felul
următor: se aplică un semnal de 10,7 MHz pe
~rila etajului FI, iar ~oltmetrul electronic se cu-
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la bornele lui C. Se acordă circuitele
pentru valoarea maximă a tensiunii citite.
La borna de ieşire AF ·tensiunea este nulă.
Pentru frecvenţa semnalului de la generator
egală cu 10,7 MHz + 75 Khz, valorile tensiunii
citite pe voit metrul electronic la bornele A F
sînt egale.
•
In acest caz, sîntem convinşi că etajul este simetric şi bine acordat, limitarea fiind eficace,
iar distorsiunile minime.

II ('--':p...-,
1Ir:=
1I '---+---. t ,;>

P

-r-

~---~952tfl'

10IJp

2XEF0115

I I r--I-+---'
IJ:?
II
L - - _..........~

t8

R

.2:;? 0.52.

+-----.:.:tS:...jl-----J>----l

68

(1

qZ5W

Ing. rLlE MlHĂESCU

Rt

f-

-i

-

01

--1-1---

Ri!-IIJO

-

•

1

f)

1/8.3

AL

Fiz. G.

MOŢOC

.

Procedeul cel mai des intilnit la dispozitivele
simple de mlsui al valoarea coeficientului fJ al
. tranzistoarelor este acela de a mlsura curentul
de colector al tranzistorului respectiv pentru
un curent de bul cunoscut, dat de o sum de
curent constant (cu rezistenţi internă mare).
Deci montajul ar fi ca cel din figura 1.
I
Apoi ştiind că P =
se etalonează scala in -

f,
b

strumentului direct in valori fJ.
Procedeul e dezavantajos şi greoi, necesitînd
etalonarea scai ei unui instrument, ceea ce pentru
un amator e o soluţie prea scumpă şi apoi tensiunea de alimentare influenţeul foarte mult
măsurătoarea,
deoarece I nu va mai fi acelaşi
b
pentru o baterie uzad ca şi pentru una nouă.
Dispozitivul următor pe care-I prezentăm
elimină aceste inconveniente mari, fiind nevoie
in primul rind de un instrument oarecare (sau
un avometru) cu scala de S mA şi se elimină
erorile datorate uzurii bateriei de alimentare.
Principial, montajul funcţioneul ca in figura 2.
Se manevreul R, deci curentul de bază, incit
curentul de colector (in mA) să devină egal cu
tensiunea de colector (in volţi~

pentru a avea o indicaţie convenabilă pe instrumentul de. măsură (de exemplu, 4 sau S).
Apoi pe poziţia 2 se mlsoară dacă tranzistorul
nu prezind scurtcircuit Între colector şi emitor
sau are I
mare (factor ce conteaz!i la zgomoCEa
tul propriu şi va prezenta, eventual, ambalare
termică mare).
Tot pe aceasd poziţie se pot mlsura şi diode,
conectÎndu-le la bornele C şi E şi schimbind
polaritatea pentru a mlsura curentul direct şi
cel invers cu ajutorul lui K t • a diodă bună va
avea un curent de 3 4 mA În sens direct şi
invers trebu ie să fie zero.

R

1

--

-

-

R

-

2

Apoi pe celelalte poziţii se va măsura valoarea
r-1atematic, rezultă :
fJ a tranzistorului respectiv, căutînd ca să aducem
I
'b = -U SI. atunci fi = - c = -':' R curentul indicat de instrument la aceeaşi valoare
ce am mlsurat pe poziţia 1 a dispozitivului.
R.
I
U
b
in momentul acela vom citi valoarea lui fJ in
Deci, dacă
felul următor: adăugăm la valoarea citid pe
potenţiometru valorile de, respectiv, 2; 40 sau
= 1, atunci P = R (in kQ) 2S0 după cum am pus comutatorul K2, pe poziţia
U (V)
2-:-S0, 40...;...290 sau 2S0-:-5OO. De exemplu, cind
Jnseamnă că va fi suficient să gradăm scala am trecut comutatorul pe poziţia 40 -:- 290 şi
unui potenţiometru liniar direct in valori fJ potenţiometrul de 250 k n a ajuns pe poziţia
(de exemplu, din 10 in 10), măsurind valoarea SO (50 ko, de fapt), atunci valoarea lui fJ va fi
in k il (tot din 10 in 10 1<0) cu ajutorul unui 4O+S0 = 90.
ohmetru bun.
Din punct de vedere constructiv, dispozitivul
rn acest caz, dacă bateria se uzează, mlsură
poate fi conceput după cum crede fiecare amator
toarea nu este afectad de tensiunea ei intrucît şi după piesele avute la dispoziţie.
Ca o indicaţie, el se poate concepe În aşa fel
I
noi vom face intotdeauna ca ~ = 1 şi se ştie
incit să poad fi prins de bornele unui avometru,
U
realizÎndu-se astfel un dispozitiv complex fJc ă I depinde in foarte mică mlsură de tensiunea
metru + avometru, foarte util radioamatorului.
bat~riei in domenii destul de largi. Rezuld Însă
5
că va trebui să facem o verificare a tensiunii ba4
teriei Înainte de mlsurătoare.
c
Practic montajul propus este ca cel din fig. 3.
3
--,
Cu comutatorul Kl se inverseul polaritatea
I
bateriei şi a instrumentului pentru a se putea
I
1
1K
I
măsura tranzistoarele npn sau pnp, iar cu K2 se
I
comud modurile de lucru ale dispozitivului, şi
I
anume:
1':2'
1. verificarea tensiunii de alimentare
21(
I
2. reperarea tranzistoarelor cu I
mare
I
5
CEa
•
I
'n.
sau in scurtcircuit. Un tranzistor bun nu dă nici
I
I
o deviaţie pe instrument, iar cele cu germaniu
__1
şi de putere mare dau o mică deviaţie.
02 1
3. mlsurarea lui fJ cuprins Între 250 şi SOO
50KUn.
4. măsurarea lui fJ cuprins intre 40 şi 290
S. măsurarea lui fJ cuprins intre 2 şi 50, ce se
poate mlsura cu un potenţiometru separat,
de 50 k n deoarece cu cel de 250 kfl. nu putem da
K,
variaţii fine de O la 50 kn. Amatorul poate să
...
pună şi alt potenţiometru pentru a căpăta ald
npn/pnp
gamă de mlsură (100 kQ de exemplu). Punerea
la punct se face pe poziţia 1, reglind rezistenţa R
-
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serie de montaje cu transfor matoare funcţionează, de multe ori,
incorect, fără să ştim sau să bănuim
că transformatorul este defect. Uneori, chiar la transformatoare noi se
produc scurtcircuitări de spire, care
fac funcţionarea necorespunzătoare.
in cele ce urmează, vom descrie
construCţia unui dispozitiv electronic cu tranzistoare pentru căutarea
spirelor in scurtcircuit la transformatoare. Propriu-zis, acest aparat
este un generator de audiofrecvent5
cu 2 tranzistoare. Aşa cum se vede,
bobina ce trebuie s-o verificăm se
conectează la bornele notate cu Lx,
după care apăsăm pe butonul Bt •
in aceste condiţii, se introduce condensatorul C l intre baza tranzistorului T t şi masă. Ca urmare, datorită divizorului C l
C 10 scade cuplajul intre tranzistoarele T1 şi T l
şi in cazul că bobina are un număr
de spi re in scurtcircuit oscilaţii le ce
existau la cuplarea bobinei la bor-

nele Lx dispar. Dacă bobina este
perfectă, oscilaţiile nu dispar, modificindu-se doar tensiunea măsu
rată cu voltmetrul de curent alternativ intre colectorul şi emitorul
tranzistorului T:r.. Cu acest aparat
se pot măsura bobinaje cu inductanţa de la ciţiva mH pină la circa 10 H,
deci de la bobina de la transformatoare de reţea pină la bobina radio.
in cazul bobinelor cu inductanţă
mică, este posibil ca generatorul
să nu oscileze. in aceste condiţii,
cursorul lui P se mişcă spre capătul
la care este legată rezistenţa R3'
.
.
ceea ce mareşte tensiunea
emltercolector a tranzistorului T1 • Uneori,
la bobina cu inductanţă foarte mică
este necesar să mărim reacţia pentru
amorsarea oscilaţiilor. Ca urmare,
cu ajutorul butonului B2, se introduce suplimentar grupul ~ -Cs . in
cazul bobinelor cu inductanţă mare,
cursorul potenţiometrului P se deplasează către rezistenţa R4- Pentru

-

~ DIAPAZON

'E LECTRONIC
După cum se observă, schema reprezintă un oscilator audio, care
foloseşte un autotransformator L cu reacţie. la apăsarea butonului

1
8 , in difuzor se aude un sunet care se poate regla cu ajutorul poten1
ţiometrului R pe o frecvenţă mai inaltă sau mai joasă. Se pot obţine
1
astfel cu precizie sunete muzicale intr-o gamă de aproape o octavă.
Pentru L aparatul prototip s-a folosit un transformator de ieşire
1
pe tole de 1,5 cm1., 3000 de spire cu sîrmă ~ 0,1 mm, cu priză la mijloc.
Se pot folosi cu succes şi transformatoarele defazoare de la aparate
cu tranzistoare.
De remarcat că frecvenţa obţinută depinde de L şi de valoarea
1
capacităţii C .
2
Mărind valoarea lui C , se obţine o frecvenţă mai joasă şi micşorind
2
C - o frecvenţă mai inaltă. Cunoscind acest detaliu, se etalonează
2
aparatul faţă de un generator sau cei cu auz bun faţă de un instrument
muzical acordat corect. Se verifică apoi dacă prin rotirea lui R se
1
obţine gama de sunete care ne interesează. Se recomandă ca la unul
dintre capetele cursei să fie plasat sunetul «Ia». Se trasează apoi o
scală pentru butonul potenţiometrului, figurind celelalte sunete.
Iar in locul difuzorului indicat se poate utiliza orice difuzor prin
intermediul unui transformator de ieşire corespunzător.
Dacă este necesară obţinerea unei puteri mari la difuzor, aparatul
descris trebuie să fie urmat de un etaj de putere.

~----+-------------~----------------_o

măsurători se va folosi un voltmetru

pe montaj, rezistenţele fiind de
electronic de curent alternativ mon- 0.25 W, iar capacităţile de 10-12 V.
tat pe scala de 3 sau 10 V. Măsură- Alimentarea se face de la tensiunea
torile se vor face astfel ca acul de 9 V, iar tranzistoarele vor fi
instrumentului să indice o tensiune tranzistoare pnp de putere mică
mai mare decit 1/2 din sensibilitatea (200 mW), cum ar fi EFT 351-353
scalei. Valorile pieselor sint trecute sau oricare alt tip similar.
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Alimentarea montajelor cu tuburi electronice a constituit intotdeauna o preocupare importantă pentru radioconstructori.
Unele construcţii cu unul sau două tuburi electronice căpătau un gabarit şi
greutate mult mai mari cind se anexa sistemul de alimentare.
Nu intotdeauna avem la dispoziţie un transformator, adecvat bobinat pentru
tensiunile de reţea, iar perturbaţiile produse de cimpul magnetic de dispersie
ne obligă să luăm măsuri suplimentare de ecranare şi dispunere a pieselor.
In afară de aceasta, trebuie ţinut cont şi de costul ridicat al unui redresor
ce are ca piesă principală transformatorul de reţea.
Schema prezentată alăturat exclude inconvenientele enumerate mai sus şi
este foarte indicată la alimentarea anodică a unor construcţii cum ar fi: convertori, oscilatoare, aparate de măsură etc.
Redresorul debitează o tensiune continuă de 240 V, cu un curent de 70 mA.
Alimentarea se face de la reţeaua de curent alternativ de 220 V sau 110 V,
50 Hz.
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La tensiunea de 220 V se utilizează puntea Gretz in intregime, urmată de un
filtru .
Pentru tensiunea de 110 V, redresorul functionează in montaj dublor de tensiu ne. reteaua aplicindu-se intre diodele 0 şi O şi condensatoarele C şi C .
1
2
1
2
In această situaţie, diodele 0 şi ' \ nu functionează, fiind polarizate in sens
3
contrar conductiei.
Condensatorul C se montează izolat de şasiu prin intermediul unei rondele
1
izolatoare.
Diodele redresoare sint de tipul DR 304 (I.P.R.S.), O 226 sau echivalente.
Şocul de filtraj se realilează pe un miez de fier cu secţiunea de 2-4 croZ,
eventual de la un transformator de ieşire, bobinindu-se sirmă din cupru-email
de 0,25 mm. Se poate inlocui şocul cu o rezistenţă de 1 KOf6 W.
Rezistenţa R1 protejează diodele impotriva fenomenelor tranzitorii dăun a
loare şi are valoarea de 1000/1 W.
Protecţia redresorului este asigurată de siguranţa S (0,25 .A), prin schim1
barea căreia se execută şi schimbarea de tensiune.
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serie de montaje cu transfor·
matoare funcţionează. de multe ori.
incorect. fără să ştim sau să bănuim
că transformatorul este defect. Uneori, chiar la transformatoare noi se
produc scurtcircuitări de spire. care
fac funcţionarea necorespunzătoare.
in cele ce urmează. vom descrie
construcţia unui dispozitiv electronic cu tranzistoare pentru căutarea
spirelor În scurtcircuit la transformatoare. Propriu-zis. acest aparat
este un generator de audiofrecvenr3
cu 2 tranzistoare. Aşa cum se vede.
bobina ce trebuie s-o verificăm se
conectează la bornele notate cu Lx.
după care apăsăm pe butonul Bl'
in aceste condiţii. se introduce condensatorul CI Între baza tranzistorului TI şi masă. Ca urmare. datorită divizorului C l
Cl> scade cuplajul Între tranzistoarele T 2. şi T t
şi În cazul că bobina are un număr
de spire În scurtcircuit oscilaţiile ce
existau la cuplarea bobinei la bor-

nele Lx dispar.

Dacă

bobina este
perfectă, oscilaţiile nu dispar, modificîndu-se doar tensiunea măsu
rată cu voltmetrul de curent alternativ Între colectorul şi emitorul
tranzistorului T2.' Cu acest aparat
se pot măsura bobinaje cu inductanţa de la cîţiva mH pînă la circa 10 H,
deci de la bobina de la transforma!oare de reţea pînă la bobina radio.
In cazul bobinelor cu inductantă
•
mică, este posibil ca generatorul
•
să nu oscileze. In aceste condiţii,
cursorul lui P se mişcă spre capătul
la care este legată rezistenţa R3'
ceea ce măreşte tensiunea emitercolector a tranzistorului T t • Uneori,
la bobina cu inductanţă foarte mică
este necesar să mărim reacţia pentru
amorsarea oscilaţiilor. Ca urmare.
cu ajutorul butonului B2. se introduce suplimentar grupul ~ -Cs. in
cazul bobinelor cu inductanţă mare.
cursorul potenţiometrului P se deplasează către rezistenţa R40 Pentru

DIAPAZON
'E LECTRONIC
După cum se observă, schema reprezintă un oscilator audio, care
foloseşte un autotransformator L cu reacţie. La apăsarea butonului

1
B ,in difuzor se aude un sunet care se poate regla cu ajutorul potenţi6metrului R pe o frecvenţă mai inaltă sau mai joasă. Se pot obţine
1
astfel cu precizie sunete nfuzicale intr-o gamă de aproape o octavă.
Pentru L aparatul prototip s-a folosit un transformator de ieşire
1
pe tole de 1,5 cm1 , 3000 de spire cu sirmă ~ 0,1 mm, cu priză la mijloc.
Se pot folosi cu succes şi transformatoarele defazoare de la aparate
cu tranzistoare.
De remarcat că frecvenţa obţinută depinde de L şi de valoarea
1
capacităţii C .
2
Mărind valoarea lui C , se obţine o frecvenţă mai joasă şi micşorind
2
C - o frecvenţă mai inaltă. Cunoscind acest detaliu. se etalonează
2
aparatul faţă de un generator sau cei cu auz bun faţă de un instrument
muzical acordat corect Se verifică apoi dacă prin rotirea lui R se
1
obţine gama de sunete care ne interesează. Se recomandă ca la unul
dintre capetele cursei să fie plasat sunetul «Ia». Se trasează apoi o
scală pentru butonul potenţiometrului, figurind celelalte sunete.
Iar in locul difuzorului indicat se poate utiliza orice difuzor prin
intermediul unui transformator de ieşire corespunzător.
Dacă este necesară obţinerea unei puteri mari la difuzor, aparatul
descris trebuie să fie urmat de un etaj de putere.

măsurători se va folosi un voltmetru pe montaj. rezistenţe le fiind de
electronic de curent alternativ mon- 0.25 W. iar capacităţile de 1~12 V.
tat pe scala de 3 sau 10 V. Măsură- Alimentarea se face de la tensiunea
torile se vor face astfel ca acul de 9 V. iar tranzistoarele vor fi
instrumentului să indice o tensiune tranzistoare pnp de putere mică
mai mare decît 1f2 din sensibilitatea (200 mW). cum ar fi EFT 351-353
scalei. Valorile pieselor sînt trecute sau oricare alt tip similar.
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Alimentarea montaje lor cu tuburi electronice a constituit intotdeauna o preocupare importantă pentru radioconstructori.
Unele construcţii cu unul sau două tuburi electronice căpătau un gabarit şi
greutate mult mai mari cînd se anexa sistemul de alimentare.
Nu intotdeauna avem la dispoziţie un transformator, adecvat bobinat pentru
tensiunile de reţea, iar perturbaţiile produse de cimpul magnetic de dispersie
ne obligă să luăm măsuri suplimentare de ecranare şi dispunere a pieselor.
In afară de aceasta, trebuie ţinut cont şi de costul ridicat al unui redresor
ce are ca piesă principală transformatorul de reţea.
Schema prezentată alăturat exclude inconvenientele enumerate mai sus şi
este foarte indicată la alimentarea anodică a unor construcţii cum ar fi: convertori, oscilatoare, aparate de măsură etc.
Redresorul debitează o tensiune continuă de 240 V, cu un curent de 70 mA.
Alimentarea se face de la reţeaua de curent alternativ de 220 V sau 110 V.
50 Hz.
•
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La tensiunea de 220 V se utilizează puntea Gretz in intregime, urmată de un
filtru .
Pentru tensiunea de 110 V, redresorul funcţionează În montaj dublor de tensiu ne. reteaua aplicindu-se intre diodele 0 şi O şi condensatoarele C şi C .
2
1
2
1
Tn această situaţie, diodele 0 şi
nu funcţionează, fiind polarizate in sens
3
contrar conducţiei.
Condensatorul C se montează izolat de şasiu prin intermediul unei rond ele
1
izolatoare.
Diodele redresoare sint de tipul DR 304 (I.P .R.s.), O 226 sau echivalente.
Şocul de filtraj se reali~ează pe un miez de fier cu secţiunea de 2-4 cITi',
eventual de la un transformator de ieşire, bobinindu-se sir mă din cupru-email
de 0,25 mm. Se poate inlocui şocul cu o rezistenţă de 1 KO/6 W.
Rezistenţa R protejează diodele impotriva fenomenelor tranzitorii dăun il
1
loare şi are valoarea de 100n/1 W.
Protecţia redresorului este asigurată de siguranţa 5 (0,25 A), prin schimbarea căreia se execută şi schimbarea de tensiune.
1

o...

T,
EFT353

N

U

•

D,
Y-.. BOn.

fJ

•

Publicăm două variante

ale detectoatit pentru cercerului de metale, instrument
tătorul ştiinţific cit şi pentru
preocupat să
depisteze şi să localizeze obiectele şi materialele
metalice.

DETECTOR DE MET
OSCILA

CU

DouA

N. PORUMBARU

obţinerii unei valori apropiate de cea cerută in schemă.

Principial, primul detector
este construit
din două oscilatoare: unul
frecvenţa fixă - de
referinţă, iar al doilea cu
variabilă, in funcţie
de prezenţa unui metal. C"_
celor două osci ·
latoare se mixează intr-un
obţinindu
se la ieşire semnalul de
Frecvenţa
semnalului aunio depinzind
do oscilatoare,
prezenţa unui metal va
tonul ascultat in
cască sau difuzor.
Este de recomandat ca
de referinţă să
fie acordat pe o frecvenţă
Hz mai mici
decit oscilatorul detector. Tn
caz, la apropierea
metalelor de oscilatorul detector, audiofrecvenţa ajunge la un ton mai inalt de 800-1 200 Hz, gamă la
care urechea are sensibi
m aximă.
De remarcat că sensi
oscilatoruilli decă bobina circuitector la metale se obţine prin
tului oscilant se execută pe u cadru cu dimensiuni
mai mari decit ale unei
normale, iar dacă un
obiect metalic ajunge in vecin ătatea bobinei schimbă
inductanţa acestuia şi, respectiv, frecvenţa oscilatorului.
Vă dăm, in cele ce urmează, datele practice pentru
un detector de metale bazat pe principiul de mai sus.
Pentru uşurarea construcţiei, cele două oscilatoare necesare au numai cite un tranzistor, iar amestecarea frecvenţelor şi amplificarea audiofrecvenţei
se realizează cu un aparat de radio cu tranzistor
comercial obişnuit Oscilatoarele sint acordate pe
media frecvenţă a aparatului de radio folosit, legă
tura intre oscilatoare şi aparatul de radio este inductivă, fără fire. La aparatul d. radio nu trebuie
modificat nimic (fig. 1, 2, 3).
Se pot folosi şi alţi tranzi stori care oscilează la
această frecvenţă: EFT 308, EFT 317, IT 14, 11 15,
OC 45 etc.
Circuitul oscilant din fig. 2 poate fi executat dintr-o bobină cu ferocart din circuitul filtru dop pentru
media frecvenţă folosită la
Con densator variabil se poate utiliza o
e dintr-un variabil miniatură folosit la
cu tranzfstori, eventual legind in serie cele
ni in vederea

incit să nu recepţioneze nici un post de emisie, că
altfel apare un fluierat şi cu un singur oscilator. Unii
folosesc această metodă la detectoare de metal
simple, există insă marele dezavantaj că datorită
mişcării aparatului de radio semnalul postului recepţionat variază foarte mult ca intensitate.

Piesele oscilatoarelor se montează pe cite o placă
de textolit şi se introduc apoi in cite o cutie din material plastic sau lemn. La construirea cutiilor se va
evita folosirea metalului. Bucla detectorului se fixează chiar de placa de textolit a oscilatorului detector.
Se procură o stinghie, tijă sau bară
de lemn (coadă de mătură) lungă de
aproximativ 1-1,50 m. De un capăt
se fixează cutia oscilatorului detector
cu bucla, iar la 20-25 cm de capătul
celălalt se fixează cutia oscilatorului
de referinţă, peste care se fixează
osci/a/or
osclla/or de
cu o bandă elastică receptorul de
reFerinfă
defeclor
; : i
•
radio cu tranzistori. După cum aţi
I I I
observat, oscilatorul detector se aliI
mentează din sursa oscilatorului de
I
referinţă. Legătura se face cu două
45SkHz
sîrme prinse de tija de lemn (fig. 4).
canal medie frecventă
Punerea la punct a aparatului se face fără greutăţi
Principiul de functionare
deosebite. Se acordează oscilatorul detector pe
a deteclorului de metale
frecvenţa intermediară a radioreceptorului folosit,
iar apoi se acordează oscilatorul de referinţă. Receptorul de radio trebuie să fie potrivit in aşa fel

Fig. 1
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Pentru a evita greşelile de manipulaţie
este util ca operatorul să-şi poată asculta In orice moment propria emisiune.
In cazul utilizării unui manipulator electronic, acest lucru este absolut necesar.
De obicei, acest lucru se face cu propriul receptor, dar nu intotdeauna recepţia se poate face comod: trebuie ajustată convenabil amplificarea receptorului, blocate unele etaje etc. Dacă staţia corespondentă se recepţionează optim in poziţia In care pentru frecvenţa
propriei emisiuni avem «zero beat» {caz
des intilnit In trafic cind cele două frec-

nu sint riguros egale), nu putem
asculta propria emisiune decît corectînd acordul receptorului, ceea ce nu
este de dorit, deoarece putem «pierde»
in QRM staţia corespondentă. Dacă cele
două frecvenţe de lucru, a staţiei noastre şi a corespondentului, diferă cu 5-10
kHz,. autoascultarea cu receptorul devine greoaie, dacă nu chiar imposibilă.
De aceea se utilizează cite un monitor
de manipulaţie ataşat manipulatorului
electronic, constind, de fapt, dintr-un
oscilator de audiofrecvenţă, care este
«pornib> doar cind se transmit semnalele
telegrafice .
Frecventa şi tăria sonoră nu depind
de receptor, sint, in general, reglabile
după dorinţă şi propria emisiune poate
fi ascultată fără concursul propriului
receptor. Aceste monitoare pot fi folosite şi pentru antrenament, In acest caz
emiţătorul nefiind In stare de funcţio
nare.
In fig. 1 este prezentată schema unui
astfel de monitor, care este un multivibrator utilizInd un tub ECH 81. Frecvenţa de repetiţie este in domeniul audio
şi poate fi reglată In anumite limite cu
ajutorul potenţiometrului P. Montajul
utilizează trioda tubului ECH 81 şi trioda
formată de primele două grile şi catodul
hexodel ECH 81. Modificind condensatorii de 4,7 nF, putem modifica, la nevoie, in limite largi frecvenţa de repetiţie.

Circuitul R1 ' R (im(lreună cu conden2
satorul C) este circuitul de manipulaţie
si de eliminare a «clicsurilor». Cind ma-
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Vedere de ansamblu
deteclorului de metale

Principiul de ftJnctionare

Frecvenţa oscilatorului detector se reglează in
aşa fel ca la apropierea unui obiect metalic de buclă
să se audă un fluierat - o schimbare de ton.
De remarcat că in locul buclei cu dimensiunile
descrise se pot folosi bucle şi de alte dimensiuni in
raport de mărimea obiectelor căutate, adincimea la
care sint plasate şi mediul care le acoperă. Astfel, in
condiţii bune, cu o buclă de ţp 80 mm se poate conta
la o sensibilitate aproximativă de pină la o adincime
de 20 cm. Cu o buclă de ţp 130 mm - pină la aproxi-

mativ 50-60 cm, il!l' cu cel descris, cu buclă de ţp 320
mm, - pină la aproximativ 1-2 m adincime.
La schimbarea dimensiunii trebuie insă schimbaţi
şi condensatorii din circuitul oscilant pentru a putea
acorda aparatul pe frecvenţa necesară.
Recomandăm ca inaintea folosirii aparatului pe
teren să se facă exerciţii in diferite situaţii fictive
simulate in vederea acumulării unei experienţe.
Astfel trebuie să ne obişnuim cu diferenţa de ton
intre un teren umed şi metal sau urme de rugină sau
săruri faţă de obiectele de metal.

o

lf

Fig,?

spre

Fig. 7 - Amplasarea pieselor (capacul este Indepărtat).
Numerele
explicative
corespund cu cele din fig. 6.

DETECTOR DE METALE CU BARA DE
FERITA
Acest detector generează un semnal sinusoidal
de 3 kHz, care se introduce intr-o punte de inductanţe. Bobina detectoare este montată pe o bară de
ferită şi formează un braţ al punţii de inductanţe.
Semnalul care apare la dezechilibru se amplifică cu
Fig. 6 - Schema aparatului: 1 - şuruburi de alamă
(compensare,
pierderi) ;
2 - discuri din ferită (pentru compensare L); 3 - reglaj de sensibilitate; 4 bobină detectoare ; 5 - ferită auxiliară (reglaj pentru L~ ; 6 - compensator
inductantă ; 7 Întrerupător pornit-oprit.
Ll' L2 = 550 + 550 spi-

!4

0,2 mm (pe cite o
ferită bară !4 10 mm x
x 100 mm)
L.~ - 180 de splre, flJ
0,27nm
L = 2 x 100 de spire,
4
!4 0,2 mm (pe feritfl oalfl
22 x 13 fără Intref/er)
T , T , T , T = EFT 353
1 2 3 4
sau echivalent.
re,
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nipulatorul nu este apăsat, tensiunea
de 150 V blochează atit tubul manipulat
(un etaj intermediar al emitătorului sau
un tub utilizat ca releu electronic montat Intre catodul unui etaj intermediar

cit şi curentul anodic al hexodei prin aplicarea pe a doua grilă de
comandă a unei tensiuni negative. in
cască nu se aude nimic. La apăsarea
manipulatorului, odată cu deblocarea
şi masă)

1_

'1'

aparat se pretează şi la întrebuinpentru depistarea obiectelor metalice mici: ace, bani, cuie etc. inghiţite de pacienţi.
De menţionat că in locul miliampermetrului indi-'
cator (0-1 mA) se poate folosi şi o cască. La apropierea detectorului de metal in cască se va auzi un
ton din ce în ce mai puternic de 3 kHz. Sensibilitatea aparatului se poate regla cu ajutorul unui potenţiometru.
'
Datorită faptului că montajul lucrează in punte,
bobinele L, şi L2 trebuie să fie identice, bobinele
sint plasate pe ferite de ţp 10 mm tăiate din aceeaşi
bucată. Miezul de ferită de la L, este bine să fie cu
circa 1 mm mai lung ca cel de la L2 • Feritele se taie
la o lungime de 100 mm. Se respectă numărul despire
indicat pentru bobine, iar bobinele să fie egale între
ele. Pentru un reglaj precis s-a prevăzut ferita auxiliară 5, iar pentru echilibrarea diferenţelor de pierderi
- şuruburile 1. Echilibrul inductanţei se reglează cu
discul 6, pe care sint lipite două plăcuţe de ferită.
Compensarea brută la montarea aparatului se face
cu ajutorul feritei auxiliare 5, care se fixează la un loc
corespunzător. La un montaj şi construcţie ingrijite
nu este necesară piesa 5.
Este deosebit de important ca feritele folosite să
nu fie magnetizate accidental şi se recomandă ca
inainte de a fi montate feritele să fie demagnetizate
cu o bobină de demagnetizare similară cu cele
folosite la demagnetizarea capetelor de magnetofon.
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Fig. 6

trei tranzistori fiind indicat de miliampermetrul din colectorul ultimului tranzistor. Montajul este caracterizat printr-o stabilitate mare şi gabarit mic (cam cit
un pistol de lipit cu transformator).
Obiectul de metal căutat trebuie să fie in prelungirea axei barei de ferită pentru obţinerea unei indicaţii
maxime. Sensibilitatea aparatului este extrem de
mare; cu titlu informativ: o bilă de oţel de 0,4 g la o
distanţă de 10 mm de bară are ca efect o indicaţie
maximă a instrumentului.
Din acest motiv, in afară de domeniile de utilizare

grIla 1u6u/I//

manipulal
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ţarea in medicină
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Şuruburile de alamă compensatoare 1 se inşuru
bează numai cit este absolut necesar intrucit amortizează şi

scad sensibilitatea aparatului. De asemenea,
operatorul aparatului nu va purta la el obiecte metalice (ceas, verighetă etc.) pentru a nu influenţa
indicaţiile aparatului.
La intrebuinţare, sensibilitatea se pune la maximum, iar apoi se reduce din ce in ce mai mult in
vederea localizării precise a obiectului. La această
operaţie se poate deduce aproximativ şi masa obiectului metalic detectat.

etajului de R.F., manipulat, se deschide
şi hexoda şi In cască se aude semnalul
audio.
Montajul poate fi uşor adaptat la un
manipulator electronic şi poate fi prevăzut cu un reglaj al nivelului de ieşire.
Dacă condensatorul C este ales astfel incit semnalul de radiofrecventă să
fie mult «rotunjit», obtinlndu-se un efect
de «clopotei», apreciat de unii «hami»,
este posibil ca deschiderea etajului de
radiofrecventă să se prod ucă mai tirziu
sau mai devreme decit deschiderea
hexodei şi atunci monitorul indică alt
raport semnaVpauză decit raportul semnal/pauză al oscilatiei de radlofrecventă
emise.
Montajul din fig. 2, deşi mai simplu,
nu are această deficientă, deoarece el
este comandat direct de tensiunea de
radiofrecventă. Fireşte, nu se pune problema aici de a-I utiliza pentru antrenament.
Este vorba de un oscilator de audiofrecventă realizat cu un tranzistor de
joasă frecventă, de pildă, de tipul EFT
353, al cărui circuit de bază este alimentat de tensiunea provenită din detecţ ia
semnalului de radiofrecventă cules de
o mică antenă de citiva zeci de centimetri lungime sau cules direct de pe
fiderul antenei prin intermediul unei mici
capacităti de 2... 5 pF.
Neavind circuit oscilant, el poate fu nctiona bine pe orice bandă.
Şocul de radiofrecventă se realizează
bobinindu-se In «fagure;; 4 galeti cu
cite 50 de spire din slrmă de cupru cu

diametrul de 0,25 mm pe C cdrcasă ceramică cu diametrul de 5 mm, Iătimea
galetilor şi distanta dintre ei fiind de
5 mm.
Dioda poate fi de tipul 02S, EF0108
etc.
Potentlometrul de 500 O se fixează
astfel ca in absenta tensiunii de radiofrecventă montajul să nu oscileze. In
prezenta tensiunii de radiofrecventă,
dioda detectă şi la bornele condensatorului de 0,1 )JF apare o componentă
continuă ce polarizează baza tranzistorului. Valoarea acestui condensator nu
trebuie să fie prea mare pentru a nu
«lungi» semnalele peste durata lor reală.
Transformatorul se realizează pe un
mic miez cu sectiunea sub 1 cm ~ ,
bobinind circa 300 de spire pentru Infă
şurarea de colector şi pentru cea care
alimentează casca şi 100 de spire pentru
infăşurarea de reactie cu sirmă de cupru cu diametrul de 0,12 mm.
Dacă montajul nu oscilează, se vor
inversa ieşirile infăşurării de reactie.
Alimentarea se face de la o baterie de
4,5 V. Modificind condensatorul de 0,22
IJ F, se poate modifica frecventa de oscilaţ i e .

in fine , se poate concepe o variantă
de monitor de manipulatie in care tot
montajul să fie alimentat din energie de
radiofrecventă a emitătorului, dar la
aceste montaje, In general, frecventa
depinde de puterea emitătorului, de cuplajul cu acesta, de faptul dacă semnalele de radiofrecventă sint «Rotunjite»
sau nu etc.
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Masajul este o metodă foarte apreciată pentru
mentinerlla «formei» fizice. De cîtivaani,lnsă, maseurul
a inceput să fie Inlocuit de dispozitivele pentru vibromasaj, al căror efect este la fel de tonic.
In comert se găsesc citeva tipuri de vibratoare pentru masai, Insă la acestea amplitudinea mică a vibratiei
produce efect numai asupra pielii şi a unor fibre musculare subcutanee. Iată de ce, in rindurile următoare, vă
recomandăm un dispozitiv simplu şi eficace, puţin
costisitor, a cărui constructie este la indemina oricărui
amator.
După ce ne-am procurat materialele necesare,putem
trece la constructia propriu-zisă.
Bucşa excentrică din cauciuc (2) este piesa cea mai
importantă, transformind mişcarea de rotatie furnizată
de motorul electric Intr-o mişcare vibratorie a chingii
prin intermediul rulmentului. Această bucşă se va
prelucra dintr-o placă de cauciuc dur, conform fig. 3.
In lipsa cauciucului, se poate folosi material plastic,
lemn sau chiar metal. Am ales Tnsă cauciuc pentru a
amortiza zgomotul şi vibratiile.

•

•

Vă recomandăm ca suportul electromotorului 5,1
aibă masa cit mai mare şi să fie montat pe nişte puferl'
din cauciuc pentru a prelua vibratia şi a nu o transmite
clădirii.
Dacă motorul pe care il aveti are o turaţie mai mare
de 850 de rotatil pe minut, este Indicată folosirea unui

LISTA DE PIESE
I

Po-

Denumirea

ll-

.

Suc Material

Dimensiuni

reductor de turatie (de exemplu, cu curea), altfel acceleratiile excentricului vor deveni periculoase, iar efectul va fi mult mai mic.
Aşteptăm să ne comunicaţi reuşita constructiei 5iHl
greutătile intimpinate:
.

pa

1

Motor electric
C.A. monofazic
(<<Albalux»-4)

cea 100 W;
750 rotaţii/minut

---.----4-.- +----.--+---------

Sucşă

2

3

4

1

1

cauciuc dur

6

,

SEcŢJ4A

(A+5 mm) X

Asupra scopului acestui dispozitiv fotografia alăturată nu Iasă nici un dubiu.
Confectionarea sa necesită citeva fişii de
placaj de 3 mm, o foaie de furnir de 150 x
200 mm, tablă de la o cutie de conserve. Pentru partea electrică vă veti procura o baterie
de 4,5 V, un motoraş miniatură de 4,5 V, un
bec de lanternă, un întrerupător {(dreaptastînga» şi, desigur, puţină sîrmă de cupru.
Să incepem prin a construi corpul. Elementele sale se vor tăia cu un ferăstrău din placaj,
după cotele din fig. 1, iar apoi se vor asambla
prin înc/eiere.
Tn locaşul notat cu A se va monta motoraşul
electric, pe al cărui ax s-a fixat, in prealabil,
un pămătuf din postav. Tntrerupătorul se va
monta in B, iar prin orificiul C se vor introduce
conductorii de alimentare a veiozei.
Schema din fig. 5 indică legăturile electrice.
Odată acestea puse la punct, se poate acoperi corpul cu foaia de furnir din fig. 2 prin
incleiere.

-------+-4-----1~1 -_(~10 mm)
I

Rulment

_
diametrul alezajulu;
rp A = 50 mm
lăţime: S = 30 mOI

1

--

.~-_._---I--+-----+----Chingă
1 chingă tapi- lăţime: 50

mm
lungime: (în text)

ţeroe

5

rp

care nu va trece
neobservată de cititoarele noastre
şi nici de cititorii care
- anticipind viitoarele lor
indatoriri onomastice
- nu vor intirzia, poate,
s-o realizeze practic.

lamelă
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2x10-70 mm
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Veti observa că aici cote le sint indicate literal, in
functie de dimensiunile rIJlmentului:
A = diametrul interior al rulmentului plus 3 mm;
B = Iătimea rulmentului minus 1 mm;
C = diametrul arborelui motorului electric - minus
1 mm.
lamelele (5) vor fi introduse Inainte de montarea
rulmentului (3) pe bucşă (2), Iăsind lungimea liberă
care să permită Indoirea lor ca in fig. 2.
După ce am aşternut cite un strat de prenadez pe
bucşa de cauciuc şi pe alezajul inelului interior al
rulmentului, acestea vor fi asamblate prin presare şi
asigurate prin Indoirea lamelelor 5.
Cele 3 lamele rămase se montează cu ajutorul nlturilor pe chingă la distante care să permită asigurarea ca
in fig. 2.
Intregul ansamblu, astfel obtinut, se montează
fortat pe axul electromotorului după ce suprafetele in
contact au fost In prealabil unse cu prenadez. Celălalt
capăt al chingii se va prinde de suport ca in fig. 1.
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Dind curs dorintelor exprimate de cititori, vă oferim o schemă electrică pentru aprinderea gradată a luminii.
Solutia cea mai simplă constă din utilizarea unei bobine (solenoid) Inseriate cu becul.
Să urmărim functionarea:
- In repaus: miezul apasă prin greutatea sa proprie asupra Intrerupătorului K, mentinInd circuitul deschis.
Dacă dorim să aprindem lumina, Incepem prin a extrage miezul de fier. In acest moment,
circuitul e conectat la reţea prin Inchiderea Tntrerupătorului, dar inductanta mare a bobinei
creează o impedantă care anulează, practic, curentul. Pe măsură ce continuăm să extragem miezul, inductanta, respectiv impedanţa, scade, iar curentul In circuit creşte.
CInd miezul a fost complet extras din bobină, impedanta circuitului ajunge la valoarea
rezistentei becului, deci bobina nu va stinjenI buna sa functionare.
La stingerea luminii, procesul se repetă In sens invers.
Bobina se confectionează din slrmă de cupru cu J!J de 1 mm, emailată, Infăşurată pe
un suport cilindric din hirtie ceruită.
- Dlametrul spirei: J!J 15 mm
- Numărul de spire: 300
- Lungimea bobinei: 320 mm.
Intrerupătorul K va fi realizat «normal Inchis», dintr-o lamelă de alamă, izolată In punctul
de contact cu miezul de fier, după care se va monta Tntr-o cutiuţă izolantă la baza bobinei.
Miezul se confecţionează din fier-beton cu 9J de 12 x 370 mm, fiind prevăzut la ambele
capete cu izolatie (bandă transparentă de lipit) pe o lungime de 40 mm .
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Veioza, confecţionată ca in fig. 3, se va
fixa tot cu clei, deasupra locaşului C.
Bateria se montează in spaţiul destinat, D.
astfel incit lamelele să fie in contact cu cele
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două şuruburi.

Capacul (fig. 4) se asamblează cu ajutorul
a două capete de sirmă cu fl13 mm in ochiurile
corpului, ca o balama.
La bascularea intrerupătorului se va aprinde becul veiozei, permiţind o vizibilitate ideali
pentru Iăcuirea unghiilor. La bascularea in
sens invers, va incepe să se rotească pămă
tuful de postav, cu ajutorul căruia se lustruieşte oja.
Dispozitivul astfel confecţionat se şmir
gheluieşte cu grijă, rotunjind toate muchiile
şi colţurile, se chituieşte, după care se poate
vopsi cu duco (vopsea de bicicletă) in culoarea preferată, constituind un cadou ideal.
Dacă doriţi să eliminaţi bateria din schema
electrică, aceasta se poate realiza alimentind
dispozitivul prin intermediul unui alimentator
de la aparatul de radio cu tranzistori.
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FIG.4
•

Pentru aceasta vă propunem să executaţi o planşetă pe rotile, care vă va
ajuta să pătrundeţi unele dintre secretele cele mai importante ale schiulu i.
Plan~eta o veţi realiza dintr-o scîndură de esenţă tare, groasă de 2S mm şi
avind dimensiunile de 300 x 600 mm. De scîndură veţi fixa patru rotile procurate din comerţ sau executate de dv.
•
Pot fi folosite rotilele de la un fotol iu sau o măsuţă veche. In cazul În care veţi
executa singuri rotilele, vă propunem ' schiţa alăturată. Roţile le puteţi inlocu i
( li patru ru I menţi ch iar şi uzaţi.
In continuare vă indicăm CÎteva mişcări de antrenament pe care le puteti
exe:sa cu aJutorul plan~etei pe rotile.
Impingerea laterală a şoldului : printr-o angulaţie (mişcare inversă a glezne·
lor şi ~oldurilor), provocaţ i mişcarea laterală a planşetei. Această mişcare este
identică cu cea pe care o veţi face pe schiuri pentru a declanşa un derapaj lateral.
Pivotarea: pivotaţi planşeta printr-o inşurubare a corpulu i Pivotarea este
provocată printr-o rotaţie a picioarelor şi gambelor in timp ce echilibrul este
menţinut prin sprijinul in partea superioară a corpului, care, prin reacţie .
pivotează in sens invers. Executată pe schiuri, pivotarea vă va permite să exe·
cutaţi primele Cristian ia (1.2,3,).
IIllPlIIgerea laterală a şoldUilior plvotată: mişcarea combinată a in' oingerii
I~terale a şoldurilor (anguli'i.rea) şi a pivotării (inşurubarea) este secretul ser-
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,. Se scurge lichidul, se spal6 Clrcuitul şi se introduce lichid de

1. lichid de frină murdar, insufi

sau

necorespunzător

frînă

2. Bule de aer in circuit
de lichid la conducte

2. Se
3. Verificare

şi

circuitul
reparare

şi

4. Verificare şi reparare

pompa

•

5.
6. Inlocuirea arcurilor
7. Yer'ficore

F

a

reparare

şi

9.

-

şi

repara re, eventual

10. Ungere dacă nu sint prea uzate,
eventual inlocuire .

sau neunse

•
!

-

Inlocuire

de frinel
mare

de
".lnJocun.

aer
. Rectificar.
8. Rectificare

cadrul
•

frin6 de calitate

-

1. Inlocuire cu garnituri originole

Efectuarea montajelor corect
.. Tamburi conici
de

4. Rectificare

mină

1.
2. Controlul

cadrul

reglarea geometr;..i

3. Corectarea preSiunII in

•

Cauză

foarte probabilă

-

Cauză

posibilă
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Ing. R. TUDOR

LISTA DE PIESE
.. R - 470 kO plnă la 510 k 0,0,5 W pentru

61."

1.2 M O plnă la 1,5 M fi, 0,5 W
pentru
R - 47 fi, 0,5 W
2
R3 - 1,2 k O, 0,5 W
R - 240 kO, 0,5 W
4
C - 22 nF - 47 nF
1
C - 100 jJF/15 V
D~ - BAY 17;1 N 4001
O
2
1 N 4001
0
3
T - 2 N 2926, BC 107
T 1 - 2 N 3702

O~

difuzor, 0.2 W

*Pentru 12 V mai este

necesară

o

reZistentă

de S./\.

este prea mică, se va mări capacitatea condensatorului C ·
1
Difuzorul se introduce Intr-o carcasă de aluminiu de 102 x 71 x
x 28 mm, pe a cărei parte superioară se dau 17 găuri de 4 mm
diametru pentru ieşirea sunetului. Locul cel mai bun pent r.,
amplasarea dispozitivului este pe tunelul cardanic sau sub
tabloul de bord.
Cum funcţioneazA avertizorul
CInd se cuplează un semnalizator, tranzistorii T şi T sint
2
1
fără curent. Condensatorul C se Incarcă prin intermediul
bobinei difuzorului (OF) şi al rbzlstenţelor R3 şi Rr Dacă se
trece de pragul tensiunii tranzistorului T şi diodel cu siliciu
1
0.1 , prin ambii tranzistori trece curent. Totuşi aceasta se
oeţine numai cInd condensatorul C este Incărcat prin rezis2
tenţa R plnă la o tensiune care corespunde sumei ambelor
1
pragurl de tensiune (al lui 0 şi T ).
1
Tensiunea la colectorul tranzistorului T \1 scade rapid şi
prin R3 şi C sint comandaţi tranzistorii T ŞI T \1' De Indată ce
1
1
curentul de la condensatoarele C şi C nu mal este suficient
1
2
pentru comanda tranzistorilor, ambii tranzistori se inchid. C se Incarcă din n04 şi ciclul se repetă. Constanta de
1
timp şi Inălţlmea tonului se pot regla In anumite limite prin
modificarea capacităţii condensatorului C , ca şi a valorii
1
rezistentei R , R nu este absolut necesară. Rolul ei este ca,
1 4
după decuplarea semnalizatorulul, să Inlesnească scurgerea
rapidă a unei eventuale sarcini remanente, astfel Incit dacă
se cuplează din nou semnalizatorul- nou viraj sau nouă
depăşire - «deşteptătoruh) să nu Inceapă să sune imediat,
ci cu o Intirziere de citeva secunde. Valoarea intirzierii este
determinată, pe Ungă R şi C , şi de ritmul de clipire a semna1
2
li zatorului.

Se Intrmplă deseori, dacA raza virajulul este prea mică, ca
semnallzatorul să nu se decupleze automat, Iar şoferul să nu
observe ţăcănltul semnallzatorulul, care a rămas cuplat.
Pentru asemenea cazuri se dovedeşte foarte util un mic
«deşteptător electronic», care aminteşte şoferului să decupleze semnalizatorul. Amplasarea dispozitivului se va stabili
in funcţie de tipul de automobil.
Este Important să se introducă cIte o diodă In fiecare circuit
(pentru semnalizator dreapta şi pentru semnalizator stlnga)
pentru ca la cuplarea semnallzatorului să nu se aprindă simultan toate lămpile.
Dacă dlodele au fost bine Introduse In circuit, cInd se cuplează semnallzatorul din stlnga (S), curentul trece prin dioda
0 şi excltă difuzorul. Circuitul se Inchide prin cadrul M.
1
Curentul nu poate circula la semnalizatorul dreapta (O) "rin
dioda O , care este blocată.
2
Pentru ca semnalul de avertizare să nu apară odată cu
cuplarea semnalizatorului, se recomandă introducerea unul
generator de ton cu Intlrzlere la cuplare, astfel Incit semnalul
de avertizare să apară doar 15-20 de secunde după acţiona
rea semnalizatorului. Ca element de avertizare se recomandă
folosirea unui difuzor. Pentru a asigura pOSibilitatea unui
reglaj individual al duratei Intlrzierii, se cuplează In serie cu
rezistenţa R un mic trimer de 1 Mn.Tn acest caz, valoarea
1
rezistentei R se poate reduce la 60 k n.
1
Montajul dispozitivului se face pe o placă de 60 x 30 mm
cu circuit imprimat şi cu o reţea de orificii cu pas de 5 mm.
Se propune un difuzor de 0,2 W, cu diametrul de 77 mm
şi cu Impedanţa de 5 sau 8 O.
La instalaţii de 12 V se recomandă montarea' In serie cu
difuzorul, In locul Insemnat cu «x» (vezi figura 1), a unei rezistenţe de50/0,5W. Dacă intensitatea sunetulu i emis de difuzor
•
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Se confecţionează din lemn de 10-12 mm după desenul din figura 1,
cotele fiind orientative, ele adaptindu-se de la caz la caz. Suportul masă poz. 2 este realizat din 3 piese, cele două laterale rabatlndu-se
In sus cu ajutorul balamalelor 5 pentru a fi introdus In cutia - poz. 1,
sub fundul dublu. Ca să nu iasă afară acest suport se vor Inşuruba şuru
burile 4, avind rol de opritor. Pentru fixarea capacului se pot cumpăra
inchizători cu bilă sau cu magnet 6.
Prinderea cotierului se poate realiza cu curele (fig. 2) sau cu o plac?
de sprijin imbrăcată cu burete de lăţimea «S)) In funcţie de rostul dintre
scaune (fig. 3). Rolul ei după cum aţi ghicit este de cotier, masă pliant?
şi cutie pentru diverse obiecte .
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TEHNOLOGIA

Rubrică susţinută

de

ing. V. LAURIC
1. SOlARIZAREA
2. DEVElOPAREA
DARA).

•
•

-

.

-

CORECTAREA
DE

CROMOGENA

(SECUN-

1. După developarea primară (alb-negru) şi spălare"
energică ce i-a urmat, filmul poate fi scos din tanc la
lumină. Vom putea observa acum imaginea negativă
formată pe peliculă .
Dacă filmul este Infăşurat pe o spirală transparentă,
aceasta se mută cu totul Intr-un vas emailat alb care
se umple cu apă curată (maximum 17"C); dacă nu, se
desfăşoară cu maximum de atentie şi se suspendă In
poziţie verticală. Capătul de jos II va prinde o clemă cu
greutate pentru a realiza Intinderea perfectă a peliCUlei.
Acum trebuie In depărtată apa de pe film Intrucit pică
turile rămase produc dispersia luminii şi aparitia ulterioară a unor pete colorate (roşu-brun) ce fac imaginile
inutilizabile. Pentru această operaţie se pot folosi:
burete moale, uşor umezit, piele de căprioară, hirtie
de filtru. Autorul recomandă Insă utilizarea unui fon
(rece!) sau aerul refulat de un aspirator de praf (atentie
insă ca tubulatura să nu mal conţină nici un fir de praf!).
In continuare, vom proceda la iluminarea filmului cu o
sursă artificială de lumină, iluminare care trebuie să
asigure Impresionarea integrală a halogenurii de argint
rămasă neredusă din prima developare. Astfel rezultă
că este de preferat o Iluminare prelungită uneia Insufi-

ciente. In general, fabricile producătoare rec0":landă
unul pină la cinci minute iluminare cu un bec nltrafot
(500 W) la distanţă de 1 m pe ambele fete ale filmulu!.
Şi această operatie cere atentie. intrucit nu este perml- ă incălzirea peliculei, straturile de gelatină putind
căpăta deplasări relative unul fată de celălalt.
Iluminarea cu becuri nitrafot (temperatură de culoare
cea 3200· K) asigură pentru conditii de fotografiere
obişnuite (lumină de zi 5 OOG-e OOOOK) un echilibru
aproape perfect al culorilor. Fotoamatorul poate ins ă
influenta echilibrul in cazul In care fotografierea a fost
făcută in condiţii deosebite: peisaj fără soare pe ceata
sau ploaie (diapozitiv cu dominantă cromatică albăs
truie), peisaje sau portrete efectuate pe apus, răsărit
de soare sau in cadru de toamnă cu multe reflext
roşietice (diapozitiv cu dominantă cromatică " roşia 
tică), fotografii efectuate cu fulgere electronice (dom,·
nantă cromatică uşor albăstruie). Practica comba terii dominantelor cromatice pe diapozitiv este destu l
de dificilă, cerind indeminare şi o oarecare experientă .
Dacă dorim totuşi să incercăm, vom şti că solarizarea
cu becuri obişnuite cu incandescenţă (cu temperaturi
de culoare sub 3000"1<) conferă o coloratie albăstruie,
deci poate combate un roşu-brun In exces, iar solarizarea cu fulgerul electronic combate coloraţia albăs
lruie, incălzind imaginea prin bogăţia tonurilor de ro su
Filmul UT 16, de exemplu, scoate la iveală tonuri purpu rii splendide la solarizarea cu fulger electronic (aten-

I

Cantitatea

Cu ajutorul unui dispozitiv simplu putem
asigura inclinarea ramei de mărire pentru
corectarea efectelor de perspectivă. Capul
cu articulaţie sferică a trepiedului serveşte
ca element de articulaţie intre un postament şi rama propriu-zisă. Pentru realizarea
fixării capului la ramă şi la postament ne
vom servi de două piese de trecere incastrate
prin inşurubare in lemn, confecţionate din
bronz sau orice aliaj moale, cu dimensiunile
arătate in fig. 2.
Vom căuta ca piesa incastrată in ramă să
fie îngropată suficient În lemn astfel ÎnCÎt
să permita aşezarea " corecta a ramei pe
planşeta aparatului de mărit atunci CÎnd nu
lucrăm cu dispozitivul montat.
•

...

Denumirea

Peliculă

Peliculă

ORWO
Ut 16, Uk 16
(R.D.G.)

TSO-2
(U.R.S.S.)

ORWO color 13/A
Solu•
pa
«A»

Hexametafosfat de sodiu
Sulfat de hidroxiiamină
Sulfat de

0,5 ,
1,2,

"3,
0,6 ,

Eti~xietil-p-fenilen-<fiamină

-1,4,

-

dietil-p-fenilen-<fiamină

Apă

200 mi

200 mi

ORWO color 13/B
Solu•
pa
«8»
Soluţia

Hexametafosfat de sodiu
Carbonat de potasiu (anhidru)
Sulfit de sodiu (anhidru)
Api
A se

toarnă

În

soluţia

"

37,5,
1,25 g
200 mi

B fără a forma bule de aer

Timp de prelucrare raportat la

" t i .

M9

constituenţilor

temperatură

şi

se

completează

10 minute/18
+ O,sOC

-

0,5,

40,

0,5 g
200 mi
plni la volumul final la SOC m
12 minute/18
+ O,s·C

-

{,5

2f
•

roma de mariri

Fig. 2

cap sferic

supor!

Fig. 1

Ing. A.

DENE~

Pentru executarea copiilor pozitive pe materiale
avind ca suport diferite mase plastice, se pot folosi
două procedee: primul procedeu constă In obţinerea
imaginii dorite pe un material diapozitiv, apoi !rans~or
tarea peliculei developate pe suprafaţa masei plastice.

.

ţie insă ca imaginea să nu contină şi vegetatie, intrucit
va apărea ca arsă de secetă!).
După solarizare, pelicula se infăşoară cu atentie din

nou pe bobina tancului de developare sau, daca
solarizarea s-a făcut in apă , bobina se mută din nou
in tanc. Filmul solarizat se in moai.. rlin nou in apă
cu rată citeva minute pentru ca următoarea solutie să
lucreze uniform.
2. Se toarnă in tancul de developaj solutia de revelator cromogen. Temperatura are acum o tolerantă de
+ 0,5"<:, iar bobina trebuie agitată intermitent. După
scurgerea timpului prescris, solutia se îndepărtează,
iar filmul se spală din nou în jet viu de apă.
intrucit revelatorii cromogeni contin substante instabile, se recomandă ca prepararea lor să se facă cu
puţin timp înainte de lucru, iar solutiile să nu se păstre
It' mai ales după întrebuinţare. Solutia finală se obţine
IJ' in amestecul a două solutii preparate separat.
Operatia de developare cromogenă se execută in
conditii de iluminare obişnuite, fără precautii speciale,
cu tancul de developaj descoperit. Dacă apa de spălare
.. ste dură sau are o temperatură mai mare de 16"C
\ l1laximum 19"C), pentru a preveni desprinderile d.'
el1lulsie prin inmuierea acesteia se poate folosi baia ci ,
1ntărire intermediară Color 201 după ambele developă"
(primari - alb-negru şi secundari - cromogenă)
lIlainte de spălare. Folosirea ei după developarea
cromogenă scLrtează durata acesteia cu 1 minut.

Sint cunoscute micile supărări pe
care le pricinuiesc copiile pozitive
care. in momentul inmuierii, tind
să iasă din baia de developare. solicitindu-ne astfel in permanenţă atentia.
•

PENTRU

Dispozitivul pe care vi-I prezentăm Împreună cu containerul de
developare color prezentat În numărul trecut al revistei Îndepărtează
acest neajuns şi are În plus următoa
rele avantaje faţă de tehnologia curentă de developare:
- permite o mai raţională utilizare a spaţiului de pe masa de lucru;
- prin amplasarea judicioasă a
luminii inactinice permite o mai
bună protecţie Împotriva voalării
copiilor În băI;
- previne posibilitatea săririi
stropi lor de soluţie dintr-o baie În
alta;
- Într-o etapă ulterioară se poate face mai comod termostabilizarea băilor. introducînd bacurile Într-o cuvă cu apă la temperatură
co ntrolată.
Bacurile de developare se confectionează din tăviţe de developare
din plastic pentru formate 6 X 9 cm
care au fost secţionate cu ajutorul
ferăstrăul~e traforaj ca În figura 2.

-

Reţeta

ORWO color 201
Sulfat de magneziu . . . . . . . .10 g
Apă . . . . . . . . . pină la 500 mi
Timp de prelucrarei temperatură: 2--3 minutel15-1lFC
Modificarea timpilor de prelucrare la developarea
cromogenă are următoarele efecte:
- prelungire pînă la 20% - culori contrastante chiar
denaturate
- scădere pînă la 20% - culori paie-şterse
- prelungire peste 25% - culori foarte contrastant ..
şi cu densitate mare.

~

IN
POZITIE
•

•

VERTICALĂ
Se Jipd~

Cel de-al doilea procedeu se bazează pe aplicarea
unui strat fotosensibil pe suprafata masei plastice.
urmată de copierea imaginii şi prelucrarea acestuia
in laborator In mod obişnuIt.
Primul procedeu este mai simplu de realizat şi, In
afară de aceasta, prezintă şi avantajul că permite obtinerea unor imagini şi pe suprafete sferice sau curbe,
In timp ce al doilea procedeu poate fi aplicat numai In
cazul unor suporturi plane.

astfel ÎnCÎt după asam~lare lăţimea
bacului să fie de circa 35 mm.
După tăiere muchiile se indreaptă
cu şmirghel. Pentru ca să putem
asambla tăvile fără dificultăţi vom
recurge la următorul procedeu de
planeizare: se Întinde o foaie de
şmirghel nouă pe masă şi se prinde
cu pioneze la colţuri. Apoi se trece
la Îndreptarea simultană a celor
trei muchii secţionate prin mişca
rea atentă a tăvii pe suprafaţa şmir
ghelului. Vom evita spargerea materialului la colturi.
•
Asamblarea prin lipire se face.
În funcţie de materialul din care sînt
confectionate
tăvi le. cu solutie
sau
•
•
prin procedeul cel mai adecvat. De
exemplu. bachelita se lipeşte cu lac
de bachelită. materialul plastic cu
Styrocol sau lipinol sau. dacă avem
un material termoplast. vom prefera lipirea prin incălzire cu ajutorul
ciocanului electric de lipit. Vom evita
formarea de bavuri de prelucrare.
care sînt colectoare de resturi de
revelator.
Bacurile se pun pe un stativ confecţionat din sîrmă de aluminiu
(conductor de 1-2 mm). Acest
dispozitiv ne va servi şi la uscarea
după spălare a recipienţilor de preparare a soluţiilor de uz foto.

Se h~~fe
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METODA DE TRANSPORT A IMAGINII
negativul dorit prin contrast sau mărire, se
execută un diapozitiv pe placă diapozitivă. Diapozitivul
nu trebuie să fie prea dens; pentru aprecierea calităţii
diapozitivului, acesta se va suprapune pe o hirtie aIbă
şi se va verifica dacă toate tonurile sint corect redate .
Suprafata masei plastice pe care urmează a fi aplicată pelicula se curătă întii mecanic prin frecare uşoară
cu o hirtie abrazivă cu granulatie fină (nr. 00), apoi se
şterge cu un tampon de vată imbibat cu pudră de talc.
Prin frecarea cu talc se asigură şi degresarea suprafetei, lucru absolut necesar pentru asigurarea unei
aderente bune a peliculei de suport. Apoi se spală
bine cu apă curgătoare fără a mai atinge cu mina portiunea prelucrată.
După pregătirea suportului se trece la detaşarea peliculei de pe suportul de sticlă.
Pentru aceasta se delimitează imaginea care urmează a fi decupată cu ajutorul unui virf de briceag ascuţit
sau o lamă de ras, zgiriind conturul pe partea cu emulsie a plăcii.
După aceea diapozitivul se spală citeva minute in
apă curgătoare şi se introduce intr-o soluţie de formol
5%, unde se tine 5 minute, apoi, fără a fi spălată, placa
se introduce Intr-o solutie 2% acid clorhidric, iar după
1-2 minute, de asemenea fără nici o spălare, intr-o
solutie de 0,5% fluorură de sodiu.
In timpul tratamentului cu ultima solutie, pelicula
incepe să se desfacă foarte uşor de pe suprafata
suportului. Desfacerea peliculei se desăvlrşeşte Intr-o
c hiu veti'. sub apă. Pelicula desfăcută de pe sticlă se
scoate cu ajutorul a două baghete de sticlă şi se Intinde
cu grijă pe suprafata dinainte pregătită a masei plasticI'
Apoi prin rotirea baghetei de sticlă se presează pelicul a
pentru a indepărta picăturile de apă şi bulele de aer de
sub peliculă.
După uscarea la temperatura camerei, pelicula aderă foarte bine la suprafaţa suportului.
Imaginea astfel transportată poate fi prelucrată ultp·
rior prin operatiile fotografice obişnuite. Astfel , imaginea poate fi retuşată in mod obişnuit, colorată prin
viraj chimic sau cu ajutor-ul colorantilor.
După prelucrarea definitivă a imaginii (dacă se
execută asemenea operaţie), se aplică un strat protector dintr-un lac transparent, deoarece pelicula de
gelatină, chiar după uscare, este destul de fragilă.
se poate zglria uşor etc. Prin aplicarea unui strat
protector adecvat, imaginea devine mult mai rezistentă. Astfel, o imagine acoperită cu un strat de nitrolac
poate fi spălată nu numai cu apă rece, ci chiar şi cu
apă fierbinte fără a se distruge.
Trebuie să se tină cont de faptul ca Ir
I Indepărtării peliculei de pe suport să nu se aplice un efort
de tractiune prea exagerat, deoarece gelatina umedă
se Intinde, putind provoca o deformare a Imaginii.
De altfel, chiar in timpul tratamentului. pelicula de
gelatină se măreşte putin. De aceea, de la Inceput se
va decupa o porţiune mai mică decit formatul final
dorit.
După

i -- -- - -
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1) Sinteţi de acord că fotografia redă un jucă
tor de tenis in mişcare? Care este procedeul teh nic cu ajutorul căruia a fost obţinută?
a) prin filmare şi copiere suprapusă a imaginilor;
b) cu ajutorul mai multor fulgere electron iCl'
cu expunerea 1/30000 secunde;
c) cu ajutorul mai multor fulgere electron i ...
cu expunerea 1/500 secunde.

2) Ce reprezintă fotografia?
a) o rachetă care decolează;
b) o rachetă care aterizează ;
el un glonte.

TEMA

Aşa

cum arătam În pagina 2 - vezi prezentarea
concursului -, publicăm alăturat a doua serie de
Întrebări-test pentru
tentaţi să participe la competiţia «dispozitive şi tehnici originale
foto».
Precizăm că rispu
le trebuie trimise pe
adresa redacţiei noastre - Bucureşti, Casa Scînteii, revista «Tehnium» pentru concurs» - pînă la
data de 1 octombrie a.c.
Odată cu răspunsurile vi rugăm să trimiteţi şi
succinta caracterizare el Incrlrii originale cu care
doriti să participaţi la concurs.

•

•

•

L'

•

Ing. D. PETROPOL

Multi cititori ne-au solicitat " prezentAm
secretele elabor'-rii filmelor de animatie.
Vom 1neerea si. le dlm un
acestora
şi altora care poate IIU dorin,. de a Intelege
sau chiar de a produce un
film .

Trebuie să spunem de la început că nu există de
fapt secrete ale animaţiei, dar că această «ramură »
a cineamatorismului, considerată de cele mai multe
ori minoră, este una dintre cele mai dificile în măsura
în care presupune un complex de însuşiri care depă
şeşte simplul talent de a compune o imagine sau
de a desfăşura corect o acţiune.
Factorul esenţial al acestui complex este fantezia.
Mijloacele de realizare ale unui film de desen sau
păpuşi animate sînt destul de modeste, iar realizarea
în sine comportă răbdare şi muncă organizată.
Cum fantezia nu poate fi îndrumată şi presupun înd
că cineamatorul cunoaşte elementele tehnicii şi
compoziţiei cinematografice (cadenţe, expuneri, trucaje, montaj etc.), vom descrie doar principalele tehnici specifice animaţiei.
Pentru inceput vom trata despre cartoanele animate, urmind ca in numerele viitoare să prezentăm
păpuşile, desenele animate şi filmările combinate.
Elaborind primul său film de cartoane animate,
cineamatorul va invăţa cîteva elemente importante
ale limbajului filmului de animaţie.
Acţiunea se desfăşoară pe o planşetă orizontală.
Personajele sint constituite din cartoane sau plăcuţe
de plastic decupate şi colorate (menţionăm că marea
majoritate a filmelor de animaţie sint color). Filmarea se face imagine cu imagine, declanşarea făcîn
du-se cu ajutorul unui declanşator flexibil. Se va
asigura o iluminare uniformă a olanşetei pentru eli -

minarea reflexiilor parazite. Aceste masuri de siguranţă sint absolut necesare, deoarece adesea se
utilizează materiale cu suprafaţa lucioasă.
Fundalul scenei este un desen aşezat pe planşetă
şi fixat cu pioneze. In cazul în care fundalul este mobil. de exemplu atunci cînd un personaj aleargă, fiind
urmărit de aparatul de filmat, desenul se va lipi pe o
foaie de carton care se poate deplasa intre două
ghidaje ataşate la planşetă.
O foaie de celuloid pe care s-a trasat prin zgiriere
cu un virf ascuţit o reţea formată din pătrate cu latura
de 0,5 cm ne va fi de un ajutor preţios pentru poziţio
narea personajelor şi măsurarea distanţelor de deplasare. Pentru ca foaia de celuloid să devină un
sistem de referinţă fix, vom perfora patru găuri cu
ajutorul unui perforator de hirtie. 1n
se
fixează patru ştifturi cu diametrul egal
găurilor din foaia de celuloid, astfel inclt poziţionarea acesteia să se execute fără jocuri.
Trebuie să observăm că «platoul de
construit nu are adincime, adică nu asigur! redarlla
efectului de perspectivă. Această deficienţă o putem
corecta numai redind prin desen perspectlvL
Deci vom fi foarte atenţi la raportul dintre
aparente ale obiectelor situate in diferite
be exemplu, mişcarea unui obiect care se
tează de aparatul de tilmare nu
prin confecţionarea unor machete
de plan
mici, căci in depărtarea aparatului de fi
şetă duce la micşorarea simultană şi a fundalului.

O asemenea problemă poate fi rezolvată şi prin
filmări combinate, in functie de inge iozitatea «regizorului».
Citeva calcule elementare pot săne indice mărimea
aproximativă a deplasărilor pe care le execută elementele mobile de la un cadru la altul, ~ulloscînd
cadenţa de filmare şi vitezele p car aces1e obiecte
le au in realitate.
Obişnuit, modul de realizare. unei mişcări este
următorul:
Se marchează poziţia initială
mişcării respective. De
şi locul unde ajunge după

a

foaia de celuloid se
centrul de' reu tate al
care
mişcarea.
S8

important
ap
vim rezultatele
foarte
incă o sugestie:
e lua_ză cu mult
planşetă metalic! pe care fixarea caftoanelor mobile se face cu
ajutorul unor mici magneti permanenti.

PENTRU
EXPLOATAREA
•
Deşi

cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile sale ca
revelator, Phenidonul Îşi găseşte În ultima vreme o utilizare din
ce În ce mai largă.
Principalele avantaje ale revelatorilor cu Phenidon sînt randamentul şi puterea de conservare mai mare deCÎt ale unui revelator metol-hidrochinonic şi, mai ales. faptul că permite realizarea unei creşteri a sensibilităţii de aproape r DIN.
Vă recomandăm revelatoru I IIford 10--68 pe ·care ÎI veţi utiliza pentru pelicule sensibile subexpuse.
Sulfit de sodiu anhidru
85 g
Hidrochinonă
5g
Borax
7g
Acid boric
2g
8romură de potasiu
1g
Phenidon
0.13 g
Apă pînă la... 1 000 cm!.
Granulaţia obţinută este Însă suficient de fină. Se utilizează
la temperatura de 20° C. Timpul de developare variază În funcţie
de contrastul pe care dorim să-I obţinem. Developarea În doză
durează Între 6 şi 13 minute pentru filmele Înguste şi Între 10
şi 15 minute pentru filmele late.
•

•

TelecofTM1ica(iile anului 2000
in imagine - anticipativ
- un cablu din fire de sticlă

•

•

•

Ing. DOREL GHELERTER
In ansamblu, este vorba de un cadru
de .bicicletă montat pe două flotoare
cilindrice, Iar ca materiale aveţi nevoie
de tablă de 0,5 m"m grosime, platbandă
de 25 x 5 şi 25 x 3, citeva şuruburi
M 6 x 20 şi, bineInţeles, puţină IndemInare.
T8bla din care confecţionaţi flotoarele (2000 x 1 000) se Imbină prin făI
ţuire şi IIpire cu cositor, iar pentru rigidizare confecţionaţi din acelaşi material patru cornlere de 20 x 20 x 0,5 pe
care le veţi lipi tot cu cositor pe generatoarele interioare Inainte de a Incheia
flotoarele.
Din platbanda de 25 x 3 confectionaţi patru coliere de diametrul flotoarelor, de care se vor prinde cu şuruburi
platbenzile de 25 x 5, care, la rindul lor,
conform figurii, fixează cadrul bicicletei.
In locul roţii din spate se montează
o roată din lemn (sau textollt, material
plastic etc. ), pe care se prind cu şuru
buri pentru lemn 8 zbaturi din platbandă
de 30 x 3. Roata cu zbateri este solidară pe ax (ax pentru roată de bicicletă
din comerţ) cu un pin ion identic cu cel
al roţii Iniţiale şi prin intermediul lanţului

mandată

de mişcarea ghldonulul prin
intermediul unei sfori bine Intlnse (de
preferat din nailon), prinsă de furca din
fată a blclcletel.
In sflreli, vopsltl totul cu duca sau cu
o vopsea de ulei, pentru a proteja hldrobicicleta de rugină şi pentru a-I da un
aspect cit mai plăcut.
Cele două flotoare pot suporta o
greutate de 100 kg, scufundlndu-se numai plnă la jumătate. In această sută
de kilograme intră greutatea flotoarelor
(cea 20 kg), a cadrului şi a persoanei.
Depăşind 100 kg, flotoarele se vor
scufunda ceva mai mult şi vor ajunge
sub oglinda apei la o sarcină de peste
200 kg, In schimb Inaintarea se Ing reunează cu cit suprafaţa spălată de apă e
mai mare.
Diametrul flotoarelor şi lungimea lor
pot varia In funcţie de sarcina pe care
vreţi s-o suporte hidrobicicleta (flotoarele scufundindu-se plnă la jumătate)
după formula de mai jos:
2F = v~l, In care F = sarcina pe care
o va suporta hidrobicicleta In kg;
v = raza flotorului In dm;
I = lungimea flotorului In dm.

Un 'Ils pentru multi, dar nu atit de greu
de realizat. Schlurl/e 'II le puteti confectiona Singur,
cum '1' exp/lc~m mai
jos, wo barci cu motor care " '1~ remorcheze IIIaiU ,. ml/Or/~tea lacurI/ar noastre.
Mai Intii" alegem corect dimensiuni/e
schiuri/ar; alegerea depinde de greutatea
dv. şi de puterea motorului Mrcii care v~
remarcheaz~.

IaU un mic tabel din care v~ puteti alege
dimensiuni/e (lungimea) schiuri/or :
Greutatea schiorului

45-54 kg

Motor 10 CP
Motor 15 CP
Motor 15-30 CP

dou~

stabilizatoare din lemn sau aluminiu
de 16x 16 x 460 mm. Cea mai di(icil~ operatie este curbarea schiurilor dup~ şablon.
Din dou~ buc~ti de lemn de 35x 150 mm,
lungi de 1,80 m, se face şablonul. La cap~
tul fiec~rei buc~ti se Inseamn~ şi se fasoneaz~ curbura pe care se vor Indoi schiurile, cu raz~ de 500 mm (pentru schiuri de
lungimi 1,65-1,80 m).
C ind cele dou~ şabloane sÎnt gata,
se taie din lemn cIteva distantiere• de 15 cm
lungime şi se fixeaz~ Intre ele. Inmuierea
63 kg

72 kg

81 kg

90 kg

135 cm

150 cm

165 cm

180 cm

180 cm

135 cm

135 cm

135 cm

150 cm

165 cm

135 cm

150 cm

135 cm

Schiurile se execut~, de preferint~, din
lemn de pin; se folosesc scinduri de 15 mm
grosime şi 15 cm I~time.
Pentru a putea urma cu precizie traiectoria Mrcii cu motor, făr~ abateri, pe partea inferioar~ a schiurilor se fixeaz~ cite

135 cm

135 cm

semifabricatelOf pentru schiuri se face
cu abur, tinlndu-Ie deasupra unui rezervor cu a~ care fierbe şi Mslndu-Ie apoi In
ap~ fiart~.

(CONTINUARE IN PAG" 11 )
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al pedalelor (care nu trebuie să intre
in apă) va Imprima hldrobicicletei miş
carea.
Roata cu zbaturi trebuie să se scufunde. In apă cu o treime din diametrul
mare.
La partea din spate a fiecărui flotor
se montează cIte o clrmă, care va fi co-

-

J

••

CI/UII

Datele constructive sint informative.
ele putind fi modificate după materialele pe care le aveţi la dispoziţie şi, bineinţeles inspiraţia fiecăruia, Iar dacă aveţi
alte sugestii privind confecţionarea flotoarelor, a acţionării etc., aşteptăm să
ni le comunicaţi pentru a le impărtăşi
prin intermediul revistei cititorilor noştri.

PENTRU
DE

Arh. 1. LEANDRU

,

Deseori sintem puşi in incurcătură atunci cind trebuie să mobilăm camera copilului. Copiii plnă la 1~12
ani au nevoie de un mobilier specific, care trebuie să
corespundă ca dimensiuni utile şi gabarite exterioare,
functiun'i multiple, soliditate, aspect etc.
Pe de o parte este greu citeodată să găseşti un astfel
de mobilier şi, mai ales, să cheltuieşti o sumă mare
pentru unele piese care in mod cert vor trebui să fie
inlocuite atunci cind copilul va creşte. Pe de altă parte
nu este recomandabil să neglijăm aspectul camerei
copilului, amlnlnd mereu un aranjament convenabil şi
improvizlnd tot felul de solutii de moment.
O cameră neorganizată, mobilată cu piese des perecheate nu contribuie la formarea unei educatII estetice şi favorizează lipsa de disciplină.
Vă propunem In cele ce urmează solutii de mobilier
simplu, dar practic şi frumos, pe care să-I realizati cu
forţele şi sculele dv. In numărul viitor vom publica şi
alte piese de mobilier pentru copii.
Pentru Inceput vom proceda la realizarea unor desene de executie care să corespundă In cTt mai mare
rgăsură situatiei din camera respectivă. Tot cu ajutorul
acestor desene vom stabili şi cantitatea de materiale
necesare.
In propunerea din desenul alăturat am considerat că
pătutul-canapea II aveti şi, In functie de Iătimea acestuia plus un spatiu de cca. 1-1,5 'cm pentru tolerantă,
vom realiza lăţimea etajerei A. De regulă, un pat pentru
o persoană nu are o Iătime mai mare de 85 90 cm, astfel
că etajera va avea frontel liber cam de aceeaşi dimensiune.
Piesa 8 se compune din 4 compartimente: dulă
piorul mare pentru rufe cu 3 rafturi, etajera pentru
cărţile şi caietele de şcoală, sertarele pentru rechizite
şi dulăpiorul mic pentru alte diverse obiecte. De mentionat că uŞiţele de la dulăpiorul mic pot fi vopsite in
negru, astfel ca micii şcolari să poată avea la dispozitie
" o mică tablă neagră pentru exerciţII.
Piesa C este dulapul de haine şi pălării. Are un raft
un dispozitiv de agătat umeraşel!:

Piesa D este o Iadă compusă din două elemente:
unul cu capac rabatabil, pentru rufele de pat şi un al
doil~a care poate aluneca pe 4 rotiţe de lemn (In desen
E), folosit ca Iădiţă de jucării.
Aceste propuneri de piese sint astfel glndite Incrt
să poată fi cu uşurinţă combi nate şi In alte feluri, In
functie de forma şi dimensiunile camerei, de poziţiile
ferestrei şi uşii.
Ansamblul poate fi completat şi cu o lampă de citit
amplasată In etajeră .
• aterialul lemnos necesar se găseşte In comerţ
la multe dintre depozltele de materiale de constructie,
şi anume placaj gros, de preferinţă de 16 mm. ~e Im.pune o atentie deosebită la alegerea materialuluI,
evitindu-se defectiuni de furnlr, dezliplri, ştirbituri etc.
Chiar dacă nu Iăsati lemnul natur şl-I vopsiti, materialul tot trebuie să fie de o calitate ct! mai bună, cu un
furnlr uniform şi regulat.
Pe IIngă placajul gros, din care vom realiza elementele principale (tava ne, funduri, laterale sau haupturl),
mai avem nevoie de placaj de 3-4 mm grosime pentru
spate. In locul placajulul de 3-4 .mm putem folosi şi
P.F.L de 4 mm.
Mai avem nevoie de balama le-bandă, butoane pentru
sertare şi lada de aşternut, broscute şi anexele lor şi
ceva material mărunt (şuruburi, cuişoare).
Intruct! construcţia Intregului mobilier este realizată
In cepurl de fag lnelelate, este bine să ne procurăm
din timp vergele de IHI mm grosime din care vom
confectiona aceste cepuri de Imbinare. Spre exemplu.
pentru realizarea acestor 5 piese sint necesare circa
120 de cepuri de 2,5 cm lungime, ceea ce reprezintă
cca 3 m de vergale.

,1

Modul de executie
Cu riscul să vă plictisim, repetăm că cel mai important
lucru Inainte de a pune mina pe scule este să avem
desene corecte de execuţie, după care vom face trasarea pe material folosind un coltar sau un teu de bună
calitate.
. '
..
De fiecare dată . Tnainte de a tăia, vom mal verifica o
dată corectitudinea desenului.
Nu murdăriti placajul cu creionul, pentru că tot dv.
veti munci să-I curătati.
In cazul In care materialul se taie de către dv. cu scule
potrivite - ferăstrău coadă de vulpe bine ascutit -, va
trebui să fiti foarte atent să nu depăŞiti linia desenată
pentru că placajul se corectează ulterior foarte greu
cu rindeaua.
Imblnările se execută prin Incleiere cu cepuri de lemn
de fag. Tinind seama cTt de greu se pot potrivi cepuri
ascunse vă recomandăm să Iăsati cepurile aparente,
nu arată 'de loc rău chiar dacă finisăm natur cu conditia
să fie toate pe aceeaşi linie.
Piesele se Imbină Intii prin incleiere şi cu citeva cuie
provizorii bătute uşor. Apoi se fixează cu clei ş i cuie
mici spatele din placaj sau P.F.L, acesta fiind cea mal
bună contravlntuire. Se Iasă să se usuce Intr-o pozitie
care să nu solicite piesa. şi a doua zi se introduc cepuriie cu clei după ce s-au dat găurile cu coarba, cu burghiul de aceeaşi dimensiune ca şi cepurile. Găurile
nu ae fac mai adinci dect! trebuie şi vor fi riguros verticale.
Pentru prinderea balamalei-bandă pe canturi este
bine să facem cepuri la cel putin jumătate din numărul
şuruburilor pentru a asigura o prindere corespunzătoare.

Pentru celelalte piese, cum ar fi, spre exemplu, Iădita
pe rotile, lăsăm la libera dv. inspiratie detaliile pe care
le veti adopta.
Finiaajul este o operatie de mare importanţă.
Fie că vreti să vopsiti mobilierul In ulei sau Duco, fie
că vreti să-I finisati natur cu lac, piesele trebuie bine
curătate cu glaspapir fin. Imperfectiunile de la Tmbinări
sau alte găurele vor fi astupate cu chil
Astuparea tuturor crăpăturllor, In special cele de la
spatele mobilei, Intre placajul subtire şi cel gros nu
are numai un rol estetic, ci mal ales unul Igienic.
După curătarea cu glaspapir (atentie la cepuri), vom
şterge bine mobila cu o clrpă uscată pentru a Indepărta
praful.
Canturile se finisează prin aplicarea unor fiŞii de
furnir cu clei ghips.
.
Vă recomandăm să lăsaţi mobila natur şi s-o protejaţi cu lac de parchet uPallux», urmind Intocmai prescriptiile de pe cutie.
Pătutul poate fi Invelit cu un creton sau stofă de mob i lă uni, care să se armonizeze cu placajul lăcuit şi
covorul. Desigur că acelaşi material textil n vom folosi
pentru tapisarea scaunelor din cameră.
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Ing. VIORICA ILSU
Minigolful - joc deosebit de apreciat
în ultimele veri şi pe litoralul nostru necesită imobilizarea unui teren destul
de Intins şi un echipament ceva mai complicat pentru un simplu amator. Pentru
suplinirea acestor dificultătl, revista cehoslovacă «Domovlt propune pentru
'cei care nu pot beneficia de un veritabil
minigolf o ingenioasă minivariantă a
jocului... mini-minigolful! Acesta se
joacă pe o singură pistă pe care se
succed obstacole portabile din lemn şi
In final - tinta.
Drept pistă de joc pot servi un trotuar drept de asfalt sau beton, un teren
de tenis sau de volei, o potecă fără denivelări, un covor sau chiar parchetul
camerei. Dacă economia de «teren» nu
este Impusi, se poate păstra mărimea
obişnuită (curentă) a pistei de minigolf
(Iătime - 90 cm, lungime - 500 cm, diametrul cercului In care se află tinta
180 cm). In acest caz se pot folosi mingi
de golf normale, la care se adaptează
mărimea obstacolelor. Obstacolele Infătlşate aici sInt corespunzătoare unor
mlngl mai mici, cu IIJ de numai 3 cm,
pentru care Iătimea pistei este de 60 cm,
lungimea - de 300 cm şi dlametrul cercului - de 120 cm; evident, se joacă cu
bastoane mai mic/o
După
determinarea dimensiunilor
pistei, le trasăm pe acestea cu cretă
sau le săpăm In pămlnt Eventual poate
fi confectionată şi o mantinelă pentru
terenul de joc. Aceasta se poate realiza
uşor din teavă de material plastic rigid
cu IJ de 2.. .3 cm, tăiată in tronsoane de
cîte 1 m lungime şi imbinată cu ajutorul
unor ştuturi dintr-o teavă avind un diametru ceva mai mic; ştuturile de circa
10 cm lungime se introduc cu cite 5 ctn
In fiecare din capetele tevii ce trebuie
Imbinată şi eventual se lipesc. Colturile
mantlnelei se execută prin lipirea a două
tevi tăiate sub un unghi de 45°. Portile
cerculul-tintă se execută prin Indoirea
tevei In apă caldă conform unul model
exact, desenat In prealabil In mărime
naturală pe hirtie-carton; teava se men-
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tine In aceeaşi pozitie cu mod~lul dE!senat pină la răcirea completă ŞI Intărlrea
tevii In această pozitie. Mantin~la sE!
poate fixa pe teren cu citeva cUie mal
lungi sau, In Incăperi, prin ventuze de
cauciuc.
In centrul cercului-ţintă se aşază
GROAPA. Discui de
12 cm se execută din lemn sau material fibrolemnos
de circa 1,5.. .2 cm grosime; In mijlocul
discului se execută un orificiu cu 0,5 cm
mal mare decit diametrul mingii (deci
In cazul nostru de 3,5 cm). La finisare,
prin şlefuire pierdută s~u cu raşpelul,
i se va da discului forma unuI con
foarte scund.
In lipsa unui baston de golf original,
acesta se poate confectiona dintr-o
teavă metalIcă suficient de rigldi pentru
a nu se Indoi, cu diametrul de 8... 12 mm
şi lungimea de 75 ... ~ cm (In functie de
Inăltlmea jucătorilor). La capătul superior i se fixează un miner din lemn sau
va fi Infăşurat cu o bandă de piele sau
de material plastic. Partea inferioară
(lama) se confectionează din tablă de
aluminiu de 4...6 mm grosime; după
tăierea formei clasice a lamei (conform
fig. 1), colturile se şlefuiesc, Iar partea
de sus, prin care se fixează de teavă
tabla, se Ind oaie In formă de Inel şi se
solidarizează prin nitulre. Sint necesare
minimum 4 bastoane.
Pentru confectionarea obstacolelor
se pot utiliza lemn de esentă moale,
placaj, PFl, duroplast de 35 mm sau
chiar carton mai gros.
Obstacolele au dimensiunile In majoritatea cazurilor determinate de mări
mea mingii şi a pistei utilizate. Astfel,
pentru o minge cu dlametrul de 3 cm,
obstacolele au: Iătimea de 6,5 cm; orificiile şi coridoarele (orificii deschise
la ambele capete) - diametrul minim
de 3,5 cm; -coridoarele convergente au
intrarea de 5 cm; lungimea obstacolelor
oscilează între 25...35 cm. Pista pentru
minge este situată in general la 2 cm
deasupra terenului, numai In mod exceptional, la obstacolele mai complicate,
se află mai sus.
. In mod curent, jocul prevede 18 obstacole, însă acest număr nu este absolut obligatoriu, numărul şi dificultatea obstacolelor puttndu-se modifica
de comun acord Inainte de Inceperea
jocului: astfel pot fi făcute diverse combinatii de 2 sau mai multe obstacole
sau pot fi chiar eliminate definitiv anumite obstacole.
In varianta pe care o prezentăm, există
lb obstacole. Cu putină imaginatie, acestea pot fi confectionate, conform desenelor .alăturate şi indicatiilor asupra
modului de determinare a dimensiunilor
din materialele amintite mai sus. Obstacolele vor fi aşezate pe rind pe pista de
joc, care, evident, va fi intotdeauna
parcursă Inspre cercul-tintă,
avind
GROAPA aşezată In centru.
1. Pista se parcurge liberă fără nici
un obstacol. Fiecare jucător este obligat ca după maximum 7 lovituri de minge
să Introducă mingea In GROAPĂ; In
caz contrar este penalizat cu 8 puncte
rele.
2. POARTA (confectionată uşor din
şipci) se aşază In mijlocul pistei; obstacolul este obligatoriu·.
3. PODUL este, de asemenea, obstacol obligatoriu.
4. TUNELUL asigură - prin trecerea
mingii prin obstacol - 3 puncte bune.
In cazul penalizării cu 8 puncte rele la
orimul ioc (1), aceste 3 puncte bune rea-

m

.In cazul obstacolelor obligatorii. jocul nu
poate fi continuat plnă ce obstacolul respect iv
nu a fost (depăşit) trecul.
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lizate se scad din cele 8 puncte rele
(penalizare).
5. CURBA (virajul) se aşază astfel încit locurile de intrare şi Ieşire ale obstacolului să fie oblice In raport cu axa
pistei. Se joacă de la mantlnelă şi mingea revine Inapoi la aceeaşi mantinelă;
obstacolul este obllgatClrlu.
6. LINIA ONDULA TA trebuie jucată
dintr-o singură lovitură şi mingea nu
are voie să sară In afară de pe obstacol
In timp ce-I parcurge. Se acordă 3
puncte bune.
7. MACAZUL: dacă mingea 11 sare
şi-şi continuă zborul direct, se penalizează cu 3 puncte. Dacă Insă trece prin
el schlmblndu-,I directia şi Ieşind (din
el) lateral, se acordă 3 puncte bune.
8. STRADA cu denivelărl trebuie jucată cu foarte multă atentie. Mingea
trebuie să parcurgă obstacolul dintr-o
singură lovitură, neavind voie să se oprească In interiorul acestuia; altminteri este obligatoriu ca lovitura să fie
repetată.

9. COLINA este tot un obstacol obligatoriu pentru a cărui trecere se acordă
3 puncte bune.
tO. ŞINA-combinatiea obstacolelor
MACAZ şi COLINĂ: Dacă mingea zboară direct prin ~I, se acordă 5 puncte
'buoej dacă mingea cede In macaz, se
penalizează cu 3' puncte.
11. OGLINDA este un obstacol dubiu (se confectionează două obstacole
identice), care se aşază de obicei pe
părtiie laterale opuse ale pistei, cu suprafata oglinzii (plăcii verticale) Indreptată In directia jocului, şi amplasate la
distanta de aproximativ 1 m una de alta.
Mingea trebuie să se lovească de cele
2 OGLINZI, ambele rico,ărl fiind jucate
dintr-o singură lovitură.
12. LEAGĂNUL este un obstacol care
trebuie jucat cu atentie, fiind necesar ca
mingea să provoace bascularea sa. in
caz contrar, cele 3 puncte bune pentru
deplasarea obstacolului nu se mai acordă.

13. GURA DE ŞOARECE - mingea
trebuie să treacă uşor prin Intregul sistem; de cade prin orificiu, se acordă
5 puncte bune; Incercarea poate fi repetată de 3 ori.
14. TUNUL nu este un obstacol obligatoriu, deoarece este foarte dificil.
Mingea trebuie lovită cu precizie şi puternic pentru ca ea să zboare ca din
«TUN». Pentru reuşită se acordă 5
puncte bune.
15,(Mentionăm că obstacolul următor se
realizează prin aşezarea p'e linia dintre
startul mingii ,1 GROAPĂ a 2...3 POPICE mici (e suficient să aibă 6 cm InăI
time şi 1 cm grosime) la distanţă de circa
40 cm unul de altul. Pentru dăr1marea
lor (sau chiar numai a două dintre ele)
dintr-o dată se acordă 3 puncte bune.)
16. PORTIT A este cel din urmă obstacol care trebuie confectionat. Dacă
mingea trece prin el, PORTITA rotindu-se In jurul prop(Îel axe, se acordă
3 puncte bune. .
Se mai pot realiza două obstacole
suplime.ntare grupInd (aşezlnd) pe pistă
2 dintre obstacolele deja utilizate intr-unui din jocurile precedente: de exemplu GAURA DE ŞOARECE cu POPICELE, LEAGĂNUL cu trecerea prin
POARTA 1 etc.
După parcurgerea (realizarea) fiecă
rei piste, jucătorii lşi Inscriu ca puncte
numărul loviturilor care au atins tinta
(maximum 81). Prin Insumarea punctelor bune şi scăderea celor rele se obtine
scorul final; clştlgă cel care are cele mai
putine puncte.
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ITIVUL DE CALCUL

+20

Este vorba de un joc realizat de revista vestgermană «Hobby» In colaborare cu firma IBMR.F.G. şi care imită intr-o form ă atractiv ă
şi Intuitivă funcţionarea unul calculator electronic.
Idee. jocului: Pentru fiecare jucător se
pune problema de a trece date (respectiv pietrele cu care joacă) de la Intrare la Ieşirea corespunzătoare, prin unitatea centrală, In timpul
cel mal scurt. Jucător·ul care ajunge primul
la ieşirile corespunzătoare celor două pietre
ale sale a clştlgat jocul. Corespunzător cu
purtătorul de date (cart~Iă perforată, bandă
magnetică etc), dat~le (pietrele) se Introduc
In memorie (locurile 01--06), apoi se prelucrează prin combinaţII reuşite de zar şi calcul
In domeniul de pr~lucrare (01-36), de abilitatea
jucătorului depinzInd scoaterea· la Ieşire pe
canalul corespunzător.
Elementele locului: Jocul calculatorului
se compune dintr-un plan şi zece pietre (cIte
două de aceeaşi culoare pentru fiecare jucător).
La joc pot lua parte 2 plnă la 5 ' jucătorl.
Planul jocului cuprinde:
5 unităţi de Introducere a datelor
Tastatu rA .................................. Ta
Cititor cartele perforate ......... CP
Cititor benzi perforate.......... BP
Bandă magnetică ................... BM
Discuri magnetice................. . DM
O unitate centrală cu 36 de locuri grupate
Domeniu de Intrare....... 01--06
Domeniu de prelucrare 07-30
Domeniu de ieşlre .........31-36
Un dispozitiv de calcul
5 unităţi de ieşire a datelor
Perforator de cartele ................................... CP
Imprimator ................................................... IR
Ecran ............................................................... Ee
Bandă magnetică ........................................... BM
Disc magnetic ................................................ OM
Fiecare piatră
corespunde
cu o unl/a/e
de in/rare
şi o uni/ale
de ieşire
şi sIni posibile
numai

la
de la

Dispozitivul de calcul

+

..
.

20lnseamnă

'" «

.. 4

+7

Cifra
Cifra
Cifra
Cifra

+7

Locul din unitatea
centrală după turul
de zar următor
zarului + 20
zarului )( Cifra zarului
zarului >( 4
zarului + 7

Se vor alege numai locuri neocupate ale dispozitivului de calcul. Dacă un jucător se află
cu ambele pietre In unitatea centrală, el poate
să aleagă la fiecare tur de zar cu care piatră va
juca. De pildă, dacă cele două pietre sInt pe
locurile 11 şi 22, cInd ae dă cu zarul 5 ·trebule
jucată piatra de la 22 la 27, deoarece ·alte operaţii nu sInt realizabile.
Nu se admite plasarea a două pietre simultan
pe aceiaşi loc din unitatea centrală. Dacă un
jucător ajunge pe un loc unde se găseşte deja
piatra ·altul jucător, piatra acestuia din urmă
se va muta la «Defecţiune tehnicA». De acolo

CP

IR

EC

BM

DM

•

MOHTAREA

urmăloarele căi

de Iransmlsie
a dalelor:

24 - 3 = 21i 24: 3 - 8i este clar că cea mai
avantajoasă operaţie pentru jucător
este
24 + 3 = 27.
Pe cit posibil se vor evita locurile la care sInt
marcate numai scăderea aau Impărtlrea, deoarece aceaata Inseamnă o retrogradare la
zarul următor.
S-ar părea că semnul Inmulţlrll la locul 29
este lipsit de senSi el permite totu,1 rămlnerea
pe loc cInd ae dă cu zarul 1.
Dacă un jucător nu poate efectua nici una
dintre operatiile marcate la ·' locul respectiv
(de pildă, 27/5 '= ?), ·el eate Obligat să-şi mute
piatra Intr-un cImp liber al dispOZitivului de
calcul (Ia ·alegere) şi la turul următor ' de dat cu
zarul să joace după cum arătăm mal jos:

**

OM

Regulile locului: Inainte de Inceperea jocului, fiecare jucător primeşte două pietre de
aceeaşi culoare pe care le aşază pe unităţile de
intrare a datelor corespunzătoare. Apoi toţi
jucătorii dau cu zarul pe rind.
Transmiterea datelor de la unitatea de intrare la domeniul de Intrare se poate face numai dacă se dă cu zarul canalul corespunzători
de pildă, informaţia de pe o bandă perforată
poate ajunge in unitatea centrală (pe locurile
3 sau 4) numai dacă se dă cu zarul 3 sau 4. Dacă
nu se d ă cu zar cifra corespunzătoare , jucă
torul trebuie să aştepte plnă li vine din nou
rindul şi să- şi Incerce din nou norocul. După
ce pietrele au ajuns in unitatea centrală, jucă
torul se va strădui să obtină poziţiile cele mal
avantajoase pentru pietrele sale, efectuind
de fiecare dată acele operaţii care II duc cIt mai
aproape de ţel, adică de unitatea de ieşire. La
fiecare dintre cele 36 de locuri ale unităţii centrale, peste cifra care Indică locul se află unul,
două, trei sau patru semne corespunzătoare
celor 4 operaţii aritmetice: + adunare; - sc ă 
dere; . inmu l ţ i re ;! im părţi re.
După ce s-a dat cu zarul, se stabileşte locul
nou efectulnd o operaţie aritmetică la alegere
din cele marcate la locul respectiv Intre numă
rul locului şi zarul dat. De pildă, dacă piatra se
află pe locul 24 şi s-a dat cu zarul cifra 3, sInt
posibile trei operaţii aritmetice: 24 + 3 = 27;

-

-

jucător·ul poate ajunge cu piatra In unitatea
centrală pe două căi:
1. La turul următor de zar dă un 6 ş i poate să
aşeze piatra pe orice loc liber din domeniul

de prelucrare a datelor (07-.30) sau
2. 'nalntează punct cu punct plnă la căsuţa
«Defecţlunea InlăturatA» şi de acolo poate
să-şi ·aleagă orice loc liber din domeniul de
prelucrare. De pildă, zarul 3 Inseamnă avansare obligatorie plnă la «Montarea piesei de
schimb» dacă jucătorul nu poate juca cu a
doua piatră. La căsutele «Defecţiune tehnicA»
plnă la «Probe» se pot afla simultan orlclte
pietre.
Dacă un jucător este obligat să ajungă cu a
doua piatră pe un loc unde se găseşte deja
prima sa piatră, el va aşeza a doua piatră pe
un loc liber din dispozitivul de calcul. Scopul
j ucătorllor este să scoată ambele pietre la unităţile de Ieşire a datelor corespunzătoare.
Pentru aceasta trebuie să se ajungă la locul
corespunzător din domeniul de Ieşire. De
pildă, ieşirea pe ecran este posibilă numai de
la locu rile 33 ş i 34. Pentru a ie ş i pe ecran de
la locul 33. trebuie s ă d ă m neap ă rat un 3.
Jocul se Incheie cind unul dintre jucători
ajunge, ca Invlngător, cu ambele pietre la unităţile de ieşire corespunzătoare.
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CUNOAŞTEM

Corectaţi testele după
felul următor:

SINGURI

modelele

alăturate şi calculaţi-vă

singuri rezultatul

În
2 puncte pentru fiecare răspuns corect la testul I
2 puncte pentru fiecare rAspuns corect la testul "
1 punct pentru fiecare rAspuns corect la testul "1
1 punct pentru fiecare rAspuns corect la testul IV
Totalul punctelor corecte raportaţi-I la urmAto-ul etalon:
CapaCitate foarte bunA de a rezolva probleme
puncte
puncte
Capacitate bunA de a rezolva probleme
CapaCitate satisfAcatoare de a rezolva probleme
30 37 puncte
G-,29 puncte
CapaCitate nesatisfAcatoare de a rezolva probleme

DE A REZOLVA

SOLUTIILE TESTELOR
TESTUL t
(1) 7,13; (2) O,N; (3) H,M; (4) 200; (5)0;
(6) 9,15; (7) 1,3,243; (8) 11,14; (9) 6,54;
(10) 23,30; (11) Ă,V,U; (12) 200;
Putem fi tentaţi să denumim o persoană ca inteligentă datorită faptului ca are
capacitatea de a-şi concentra rapid atenţia, percepţiile fi sint profunde şi se
bucură de o memorie foarte bună.
Ne-am răzgindi insă in cazul ca aceste procese psihice nu reuşesc să conducă
persoana respectivă la concluzii logice şi rAspunsuri exacte in rezolvarea problemelor.
,
Prin testele pe care le prezentăm mai jos veţi avea posibilitatea să constataţi
uşurinţa cu care dv. puteţi rezolva diferite probleme. Desigur ca, Intr-un anumit
sens, in toate testele pSihologice apar anumite probleme, fiecare test este prin el
ins uşi o problemă. Tn testele pe care le infAţiş6m astazi, probele sInt Insă astfel
elaborate incit rezultatele pe care le veţi obţine ,vor indica, in principal, capacitatea dv. de a raţiona, continuind astfel serja testelor de inteligenţă Incepute in
numArul trecut al revistei.
-

Citiţi

2

4. CIOARĂ; 5. GĂINĂ; 6. PORUMBEL.; 7. ŞOIM; 8. BUFNIT Ă; 9. PAPAGAL.; 10. VRABIE; 1,. PUI; 12. COLlBRI; 13. CURCAN; 14. BARZĂ; 15.
VULTUR.

TEST'IL 4

de la aUnga la dreapta ,1 de sus

in jos:

A.
B. 988 7,
C.9888,987-9.

,. VACĂ; 2. TIGRU; 3. CAL; 4. MAIMUTĂ; 5. IEPURE; 6; VEVERIT Ă; 7.
OAIE; 8. PISICĂ; 9. ŞOARECE; 10.
BIVOL; 11. CĂMILĂ; 12. SCONCS;
13. MĂGAR: 14. GORILĂ; 15. ELEFANT; 16. URS; 17. LEU.

TESTUL 3

,. RATĂ; 2. PESC.-\RUŞ; 3. PRIGORIE

•

ANTON TABACHIU
psiholog

TESTUL t

La

serie, anumite numere sau
sInt omlse. Scriei! numerele sau
literele- care
in
le marcate printr-o IInloar6. De
In seria
2, 4, 6, -, 10, -, 14
scris numărul 8 rn primul spaţiu
12
al doilea.
De asemenea, In
B C O F4i trebuie scrisă litera E in primul spaţiu şi G
in al doilea. Timp de rezolvare 8 minute.

,1

8. 6,8,9,-,12,-,15

1. 3,5,-,9,11

2. S P R
3.BO
K4. 100,-,400, 800
5.ALCO-l
6.9,7,11,-,13,11,-,13
7. -,-,9,Z1, 81, -

9. '!.3.-,18,-,108
10. -,24,29,-,33,34,35
1'.A-ZXBCW-OE12. 2,-,2000, 2000, 200

TESTUL 2
Completaţi la fiecare

pătrat spaţiile goale cu cifre a caror sumă să dea
atit pe orizontalA cit
pe verticalA numărul Indicat in cercul din dreapta
pătratului respectiv. Nu folosiţi numere mai mari de 9 şi nici cifra O. Timp

,1

de rezolvare 3 minute.

•
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•
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TESTUL 3

Aceasta este o listă cu nume de păsări In care Insă literele au fost amestecate. Ruşezaţi mintal literele şi scrieţi In spaţiile punctate numele păsărilor pe
care le-aţi identificat. De exemplu SĂGCT, dacă reaşezăm literele, obţinem cuvintul GTSCĂ. Timp de rezolvare 2 minute.

1. Ă TRA . . . . . . . . . . . . .
2. SCĂPERUŞ . . .. . . . . . .
3. ROPRIEGI . .. . . . . . . . .
4. OARĂcl • . _ . . . . . . . .
5. ĂINGĂ . . .. . .. . . . . . .
6. BUMROPEL . .. . .. . . . . .
7. MOIŞ • • .. . . .. . . . . . .
8. FINUT ĂB • • .. . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

9. GAPARAL • . . . . . . . . . .
10. BIARVE . . .. . . . . . . . . .
11.UPI • . • . . . . . . . . . . . .
12. L1BRIOC • . .. . . . . . . . . .
13. ARUCCN . . .. . .. . . . . . .
14. RAZĂB . .. . • . . . . • . . .
15. RUTLUV . . . . . . . . . . . .

TESTUL 4

Aceasta este o" listă cu nume de animale in care Insă literele au fost amestecate. Reaşezaţi mintal literele şi scrieţi In spaţiile punctate numele animalelor
pe care le-aţi identificat. De exemplu INECT, dacă
reaşezăm literele, obţinem
cuvintul eliNE. Timp de rezolvare 2 minute.
1. CAV Ă . .' .. . . . . . . . . . .
2. GIRUT . . . . . . . . . . . . .

3. Ale . . . .. . . . . . . . . . .
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IUMAT ĂM . . . . . . . . . .
PEREIU . .. . .. . . . . . . .
RIVET Ă VE . . . . . . . . . .
AOIE . . . . . . . . . . . . .- ~
IS I PCĂ. . .. . . ' .. . . . . . .
REOAŞCE " . . .. . . . • . •.. • •
..
•

..

,

.
.
.
.
.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VIBOL . .. . . . . . . . . . .
MICĂLĂ . . . . . . . . . . .
CONCSS . . . . . . . . . . .
GĂ.MAR . . . .. . . . . . . .
RIGOLĂ . . . .. . . . . . . .
FALENTE . . .. . . . . . . .
SUR . . . . ~ . . . . . . . . .
ULE . . . .. . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

•
,

.

•
•

.

-

'A-Conform alfaQetului român. utilîi~t de plctionarul Jlmbll române moderne, Bucureşt i", Editura
.
Editura Academiei R.P.R.• 1958.

Scrisori Inregistrate pe band~? Constructor;; japonezi ne asigur~ c~
un minimagnetofon modern, cu casete, poale asigura cu succes o asemenea misiune Qpistolarb, «caselele» poştale avind meritul de a fi
primite intr-un timp record şi «eitite» f~r~ riscul cuvIntului... indescifrabil.
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SCHIURI PE APA

După aburire, schlurile se strTng pe
şablon cu menghini şi se Iasii să se usuce

Tn stare strTnsil, circa două săptămTni.
Apoi se taie rotund vTrful fiecărui schiu,
se ş/efuiesc bine toate suprafetele schiului cu şmirghel şi se dau cu trei straturi
de lac, IăsTnd să se usuce bine fiecare
strat de lac Tnainte de a da stratul urmă
tor. Apoi se fixează stabillzatoarele din
lemn, şlefuite şi Iăcuite sau din aluminiu,
cu şuruburi de fi! 3,5 la 25 mm de capătUl
din spate al schiului şi 12 mm de marginea laterală.
Legăturile "pentru picior se pot face,
după şablon, dintr-o anvelopă veche şi
se fixeazil 'cu plăci din tablă de alamă sau
aluminiu, conform desenului. Inainte de
a fixa pozitia -lor, stabiliti corect centrul
de greutate al schiurilor.
Pentru schiul pe apă viteza minimă
este de 25l<mloră. Pentru Incep'ă/ori viteza
optimă este de 30-351<m{oră. Inainte de a
Incepe antrenamentul trebuie să ne convingem că toţi schiorii ştiu siI Inoate
(obligatoriu să Imbrace colacii de salvare)
şi să stabilim cu şoferul 'bărcii semnalele

(mărirea

vitezei, reducerea vitezei, Intoarcere etc.). Traseul de slalom pe apă
se marchează cu mingi de 30 cm diametru,
iar «portile» Mrcli cu motor, cu mici
geamanduri.
Pentru Incepător/ cel mai greu este
startul. In acest caz, porniti de la apă
mică, unde cineva vă poate line de subsuori, de pe un taburet etc. In momentul
pornirii, Indreptati mIInile, Indoitl genunchii, ridicati vIrfurile schiurilor deasupra
apei, mentinetl schiurile riguros paralele.
CInd mişcarea s-a accelerat, chiar dacă
schiurlle lunecă uşor pe apă, nu vă gră
biti să vă ridicati, deoarece cablul de legă
tură se Inmoaie şi cădeţi pe spate. Nu
lăsaţi cablul să atlrne; dacă se IntTmplă
aşa ceva, depărtatl-vă de barcă.
Dacă schlurile lunecă prost pe apă,
cufundlndu-se la fiecare val, deplasati
legăturile spre spate. Pentru Inceput, este
bine să Invătaţi schiul pe apă cu schiuri
mai mari decIt cele corespunzătoare staturii şi greutătii dv. Numai după ce ati
invătat bine arta schiului pe apă,treceti la
schiuri normale.

"
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Ce nu trebuie si uitlm nici o clipi: In aer,
la nivelul mării, se exercită asupra corpului nostru
o presiune de 1 kgf/cm~ (1 atmosferă); In apă Insă
la fiecare 10 metri se adaugă o presiune de incă
1 kgf/crn", deci la o adincime de 10 m asupra corpului se va exercita o presiune de 2 kgf!crn".
Celulele vii care formează tesutul uman sint
constituite In mare parte din apă - deci Incompreslbile (In anumite limite); aerul aspirat Insă este
ca orice gaz perfect compresibil. Astfel, dacă la
suprafata apei am asplrat un volum de aer «V»,
la 10 m adincime, volumul de aer se reduce la jumă
tate, datorită presiunii exterioare de 2 kgf/crn".
De la 4 m adincime, asupra urechilor Incepe să
se facă simtItă presiunea apel, Iar pentru Inlătura
rea acestui efect scufundătorul trebuie să-şi astupe nările prin mască (dacă aceasta are locaşe
speCiale) şi să sufle puternic sau să facă mişcări
de deglutitie (Inghitlre). Ambele operatii duc la
echilibrarea presiunii apei din exterior cu cea a
aerului aspirat. Operatia se numeşte echilibrarea
urechilor sau desfundarea trompelor lui Eustache.
Este greşit să vă astupati canalul auditiv cu
dopuri sau să practicaţi scufundlfrl cind' aveţi
guturai sau sinuzită (apar fenomene intlamatorll
ale mucoaselor traiectului respirator).
De ce nu ne putem scufunda folosind un furtun
lung cu un capăt la suprafaţă, iar prin celălalt să

DE ANI
Cursele internaţionale de
pentru cupa4Gordon Bennett» au adus o nouă victorie
aviatorilor francezi. Cursa a fost c1ştigati de un aparat «Newport», care «a parcurs 300 km cu
o viteză mijlocie de 270 km pe orb.
•

proiectează construirea celei
expedia in acelaşi timp telegrame
comunicări... intercontinentale.

Se

mai mari staţiuni telegrafice fără fir, care să poată primi şi
de la 5 staţiuni străine. Se prevede chiar şi pOSibilitatea unei

Un nou tip de macara fixă (cea mai mare din lume) montată de curind la Philadelphia, a putut
ridica o greutate de 350 de tone; o altă macara, plutitoare, considerată, de asemenea, drept
performeră a categoriei sale, a ridicat 250 de tone.
Parizienii se pregătesc să facă băi de mare... Ia Paris prin intermediul unei conducte care ar
transporta apa de mare spre ştrandurile estivale pariziene. Conducta ar urma să fie folosită şi in
sens invers, trimiţind prin ea, spre mare, prisosul de apă al Senei şi evitind astfel inundaţiile.

O nouă lampă cu arci Arcul «se formează intre un cilindru de cărbune ce este in legătură cu
polul pozitiv al reţelei şi un inel metalic, gol in Interior şi răcit cu apă sau spirt, in legătură cu
polul negatiVI. Arcul electric, aflat intre inel şi craterul făcut prin arderea cărbunelui, capătă
pină la 3000 de invlrtituri pe minut datorită unui cimp magnetic produs de o bobină.

resplrăm?

•

Pentru că, datorită presiunii apei care apasă
pe suprafaţa toracelui, scufundătorul simte că
efortul de a Inspira devine din ce In ce mal mare
Intre 1,5 şi 2 m adincime. Intre 2 şi 3 m adincime,
respiraţia este aproape imposibilă, iar de la 5 m,
datorită diferenţei mari de presiune dintre aerul
din furtun (1 kgf/crn") şi apa care n apasă (1,5
kgf/crn") capătul furtunului acţionează ca o ventuză puternică aspirind limba scufundătorului.
Respiraţia devine posibilă numai dacă de la suprafată se pompează aer la o presiune egală cu cea
exercitată de apă la adincimea respectivă .
Recomandlri speciale
In legătură cu locurile de practicare a acestui
sport, vă recomandăm In special litoralul românesc al Mării Negre, care oferă condiţii de transparenţă In medie de 7-8 m, dacă bineinţeles nu sint
valuri puternice care antrenează nisipul fin de pe
fund şi o temperatură de cca 25--27· C In timpul
verii şi chiar toamna.
Pe litoral se pot i>rganiza jocuri de orientare
sub apă, Inot pe anumite distanţe, găsirea unor
obiecte scufundate in prealabil etc.
Grupul de scufundători ai staţiunii de cercetări
piscicole din Mamaia a identificat Intre Constanţa
şi Mamaia zone deosebit de interesante in imediata
apropiere a ţărmului, In care uriaşe blocuri de
stincă, Inalte de 5-6 m, se suprapun Intr-o fantastică Ingrămădire pe o suprafat4 de mai multi kilometri pătrati.
Pentru scufundări le In apă sărată, unde diferenţa
dintre densitatea corpului nostru şi apă este sensibilă, vă recomandăm confecţionarea unei centuri cu buzunare, in care veti pune citeva bucăti
de pl umb (a 500 g bucata) In aşa fel incit In apă
corpul să fie Intr-un echilibru indiferent, iar efortul
de scufundare sau de revenire la suprafată să fie
minim.
Incuietoarea centurii trebuie să se poată desface
ex1rem de uşor şi rapid, pentru ca, in caz de pericol,
să abandonăm centura.

S-8 putut telefona fără fir la 3220 kml

FIZICĂ,
PERSPI CACIT ATE,
INTUITIE
•
Vă

oferim spre medita.ţie şi rezolvare un nou
set de probleme care, În rezolvarea lor, pretind
cunoasterea
anumitor fenomene fizice.
•
1) Pe un taler rotativ se aşază la un capăt o
luminare aprinsă, peste care se fixează - ca protecţie contra curentului un cilindru al cărui
continut
de aer este suficient de mare Încît lumÎ•
narea să poată arde cîteva minute. Vom Începe
să rotim placa (luminarea şi clopotul de sticlă
sînt fixate de taler pentru a nu fi aruncate de
către forţa centrifugă). Se pune următoarea Întrebare : cum se va comporta flacăra sub influenţa
forţei centrifuge: arde drept În sus sau este
abătutăl Dacă este a bătută, În ce directiel
•
2) Un electrician cumpără o rolă cu 180 m
de cablu din care confecţionează un fascicul cu

n

CUVINTE INCRUCISATE
•

RADIOAMATORISM

DIVERTISMENT

-

U = 22 V

1=

V

R

TEHNIC·E•••

ORIZONT AL: 1) Broderie alfabetică din linii şi
puncte - Vinătoarea de vulpi, de pildă; 2) Furnizează
radiofrecventă unui etaj final; 3) Irlanda de NordActivitate de SWL (pl.); 4) Sandviş (vezi conditiile
diplomei japoneze SCA) - Oraşul etern, de unde
emit statii cu prefixele I şi HV - 0,5 voltil 5) Pronume
sau alt sufix pentru SCA - Ambarcaţia
lui Thor
Heyerdahl (Indicativ Ll2B) - lipsă mai mult sau mai
putin pronuntată de substantă, esenţială pentru tuburile electronice; 6) Electrod pozitiv Intr-un tub - Netransparentă; 7) Izvor de ... viaţă pentru statie - Radioclub familial! 8) Localitate in UA şi W (vezi diploma
. canadiană TCA) - Factor al propagării ionosferice,
dar şi al perturbatiilor ei; 9) Riu In VU2 - A legaTe rog repetă totul dupăI 10) Aparitie - QTC; 11)
Umezite pe extremităti! - Strat neconductor, de protectie.
VERTICAL: 1) Prefix reprezentind un milion de
unităti - Metal radio ... activ; 2) Materie primă pentru
catozi - Verbul O.M.-ului; 3) Celulă cu rezistenti şi
capacitate - Pasionati de constructii, legături sau performante radio; 4) QRY - Riu in continentul lui 9J
- Associazlone Radiotecnica Italiana; 5) «Terenul_
de Intrecere al radioamatorilor - Tinut In YOS - Indicativ pentru tub redresor (8,3 V la filament); 8) Fixare
pe frecventi - Argument.. columblan; 7) Simbolul
unei tiri - Constituent al tranzistorilor "Cu efect de
cimp; 8) Compozitor romAn d. muzicA u,oarA - D0meniul radloamatorilor cUM_; II) Cap de orticon
- Amplasamente pentru statii mobile marltlme- Prefix pentru Ukralna; 10) le,lt! la lumini - Un ciclu de

Prof. J. AXIOTI

9 fire. pe care vrea să le instaleze Între atelierul
său de la. subsol şi locuinţa sa de la etajul II. Mai
tirziu observă că a uitat să identifice capetele fi relor şi nu mai ştie ce capăt din locuinţă corespunde
cu cel din pivniţă. Avind la dispoziţie o baterie
şi un bec mic, cum poate face el identificarea capetelor fără a coborî de prea multe ori 1
3) Cit ar sări pe lună un săritor la inălţime dacă
cu acelaşi efort pe Pămînt el trece ştacheta
Înălţată la 1,80 mI Se precizează că raportul
acceleraţii lor gravitaţiei dintre Lună şi Pămînt
este de 1/6.
4) Se ştie că, În general, datorită depărtării
foarte mari, razele soarelui sînt practic paralele .
Sint totusi
anumite situatii
cînd se observă că
•
•
-razele nu par să fie paralele . De exemplu, atunci
cînd există o perdea de nori subţiri În dreptul
soarelui, se pune În evidenţă drumul razelor,
care, spre surprinderea noastră, nu mai sînt
paralele. Care este cauza acestei anomalii aparente 1
5) De ce amplitudinile unui leagăn se măresc
prin efectuarea unor mişcări ale persoanei din
leagăn (ghemuiri şi ridicări) 1

propagare are unsprezece; 11) Prevăzută cu anod,
grilă şi catod - Oră, bandă, control etc .
•

SOFIA BUCURESCU,
MIHAI IOSIF
maestru al sportului
CUVINTE RARE:
AMa: Localitate in U.R.S.S. (UA), Localitate in
S.U.A. (IN); AZA: Scriitor spaniol (1851-1912); INE:
Riu in Africa (Zambia: 9J); QR-T: Monedă veche de
aramă; NIRA: Riu in India (India: VU2).

•

•

•••

CONCU
1

Preocuparea noastră şi grija .legitimă
Bucure,ti; Papacfopol ·M. - Bucude a răspunde prin poştă, direct şi perre,t.i ; GrAdinaru D. - Arad; Storch
sonal, cititorilor noştri ' nu .au exclus şi
Nic. - Lugoj; Onofrei C. - Scheia,
n-ar putea exclude dialogul prin interla,i;
Slndulescu T. - Bucure,ti;
mediul revistei. Nu am renuntat deci
Ardeleanu Ov. - Bucure,ti; Anghe- aşa cum ni s-a reproşat in unele scri- ~ Irn-a Aurel- Tg. Mure,; DAniiA Gh.FAg Araş; Kiss Vasile - TlmldAu,
sori -Ia dezbatereâ publică ci dife'ritelor
propuneri care angajează tematica reIlfov; Neac,u C. - Tg. Mure,; Mihalcu V. - CiiAraşi; Pavel Andrei vistei şi nici la consemnarea, din timp,
Piatra Neamţ; KolIIri Tiberiu - Cluj;
a lucrărilor reţinute pentru o viitoare
publicare. Cedarea spatiului rezervat
Tudoran D. - Mlrcule,ti, lalomiţa;
rubricii noastre unor lucrări - scheme,
Toboşman Mircea Buftea, Ilfov:
montaje, constructii - foarte solicitate
Bucur Alex. - Oradea: Botez Gh. şi ele de către cititori
trebuie privită
Bucureşti; Topală Dan Tg. Jiu;
astfel ca o necesară şi utilă (totuşi) ...
OIărescu Gh.-Gătaia, Timiş; Gîrbov
excepţie.
Ion - Braşov; Harhot Gh. - Copşa
Revenind la obişnuitul nostru dialog
Mică; Popescu Ştefan - Bucureşti:
Aurora Francisc - Piteşti; Lucica
şi cerindu -ne scuze pentru replica involuntar aminată, vă multumim incă o dată
Francisc - Piteşti: Mihai Alex. pentru incredere, exigenţă şi sugestii.
Baia Mare; Puiu Pop Braşov:
• Au fost reţinute şi remise comisiei
Traian Farcaş - Oradea; Bella D. redacţionale de selectie materialele priPloieşti: Tîrba Virgil - Rm. Vîlcea;
mite de la: P. Suciu-Tg. Mureş;
Focşeneanu V. Războieni; Sev·
Turpan A.-Sibiu; Nic. Marcu-Bucuciuc Bogdan - Gilău, Cluj; Lascu
Ion - Reşiţa; Săvoiu V. - Bucureşti;
reşti; Ispir E.-Bucureşti; Drăghici
Szekeres C. - Bucureşti; Czaka IoV.-Braşov;
V.
AlexandrescuBucureşti; Pancenco Dan - Bucusif - Miercurea, Mureş; Neacşu Dan
reşti;
Florescu D.-Bucureşti; Bi-Bacău; Kucza losif- Sf. Gheorghe;
dig N. - Bucureşti; Scheulac N.Eugen Ghezner - Bucureşti; Sandu
Vama-Suceava; Bîrba M. - ConGh. - Leorda, Botoşani; Ion Ştefan
sta.nţa; Mircea Ion - Zlatna; CiorNicolae - Bucureşti; Modan Victor
neanu Grig. - Bucureşti; Oprişiu N.
- Reşiţa; Meca Volodia- Bucureşti;
-Miercurea CiuCi Pavel FI. - Făgă
Sîmpăleanu Ion - Cluj; Mîndreanu
raş; Chiriţă Gh.-Bucureşti; C. Bă
M. - Argeş; Sandu Gh. - Beiuş; DuIănescu - Bucureşti; Dan Seracumitrescu Mircea - Bucureşti; ManoOradea.
liu M. - Craiova; Guţu Darin - laşi;
Pe baza acestor materiale - chiar şi
Crişan Mircea - Teiuş; Rusz Arpad
in cazul in care unele dintre ele, din
Nădrag; Cristea Pavel Cluj;
punct de vedere tehnic, nu se vor doAmariei Traian - Dorna, Suceava;
Popa Pavel - Lugoj.
vedi integral sau imediat publicabile,
va fi alcătuit planul tematic,de perspec• Incepind din luna octombrie a.c.,
tivă, al rubricii «Cititorii propun»,
vom publica sistematic bibliografiile so• Un mare număr de lucrări de radiolicitate de diferitele categorii de con·
electronică, foto, constructii mecanice
structori amatori. Totodată, vom Incepe
solicitate de către cititorii revistei se
publicarea lunară a listei de articole
află in atenţia noastră, ele urmind să
(construcţii) solicitate de cititorii revisapară in numerele viitoare.
tei şi pentru a căror soluţionare aştep
Ne facem o plăcută datorie de a multăm concursul acelor cititori care au şi
tumi acesto, colaboratori şi de a-i conrealizat, eventual, aceste lucrări. Mulsemna printre prietenii apropiaţi ai reţumiri deosebite pentru sugestiile privistei: Bodin A. - Bihor; Tirnă Liviumite in această direcţie (sau pentru
Tulcea; Buja P. - Arad; Birba Neluunele imbunătătirl tematice) de la: OanHunedoara;
Soneriu Dan-Bucucea N. - Braşov; Tureanu Olimpiureşti;
Tudor Virgil - Mehedinţi;
Bucureşti; Szasz Geza - Cluj; IoGh. Teodorescu - Dumbrăveni-Si
nescu 1. - Cugir; Botescu Ghica _
biu; Onofrei T.-BrDscăuti., Botoşani;
Ploieşti; Zaharia Dan Bucureşti;
Pap A. - Bucureşti; 10rdăchei Gh.Erdohadi Gheza .- Bucu,.şti; Lech.

COLABORATORII PERMANENTI
AI REVISTEI:
•
• Ing. R. COMAN • Dr. ing. L. FLORU • Tebn. NIC. HANU
• Ing. M. IVANCIOVICI • Ing, M. LAURIC. Ing. V. LAURIC
• Biolog EL MANTU • Ing. L. MAR'I"IN • Ing. 1. MIHAESCU
.Ing. R. MOSCOVICI • Prof. 1. pATRAŞCU • Ing. D .
PETROPOL • Fiz. ·VLAICU RADU. Ing. L. RUBEL • Ing.
a. SUCIU • Arh. E. VERNESCU • Ing. D. ZAMFIRESCU
• Dr. ing. FI.. ZAGANESCU
Prezentarea artistici1: ADRIAN MAl'EESCU
ARCADm DANELIUC

Intr-o primă etapă - aşa
concursului - participanţii
Întrebări-test, menite să
şi, totodată, - În funCţie de
capacitatea lor de a descifra prompt Ş
de a descoperi şi discerne cea mai
de Îl opta, În sfîrşit, pentru o solu

"

R'"

de la enunţarea
ndă la o suită de
le lor teh n ice
vor concuraelectronică,

tehnică fato sau
că de maximă

eficienţă.

Venind În Întîmpinarea celor care nu Ş
procura aceste
Întrebări-test (publicate În numerele
iulie şi august),
ele vor fi reluate integral in numărul 9
; tot În acest
număr, vor fi publicate şi Întrebările-test pe care le reclamă
participarea la competiţia de construcţii mecanice.
Reamintim totodată că, pentru a putea fi Înscrişi În etapa a
doua, decisivă, concurenţii trebuie să trimită pe adresa revistei,
odată cu răspunsul la Întrebările-test, şi o prezentare - schema

de principiu, caracteristici etc. - a lucrărilor individuale sau colective cu care doresc să participe.
Lucrările reţinute de juriu ca fiind interesante vor trebui
realizate practic de către concurenţi şi trimise pe adresa revistei
pînă la 15 decembrie a.c. Pentru lucrările reţinute de juriu (pe
baza prezentării lor principiale). dar care dintr-un motiv special
nu pot fi expediate prin poştă, revista va facilita aducerea lor
În bune condiţii la Bucureşti. Cele mai bune lucrări, În afara
premierii lor corespunzătoare, vor fi prezentate În cadrul unei
expoziţii speciale «Tehnium» 72.

meniuc E. - Oradea; Prunescu Romulus - Bucureşti; Racz Richard Lugoj; Dobroczky M. - Timişoara.
• Nu am primit in că şi continuăm să
aşteptăm lucrările de.osebit de interesante promise de: Anghel 1. - Bihor;
Eftimescu - Gh: - Bucureşti; ing.
1. Oprea - Timişoara; Clement Alex.
- Bucureşti; Dragu Alin - Ilfov; Cojocaru A. - Bucureşti; Pavel C. - Me:
diaş' Martini Richard Bucureşti.
Te'mele propuse de dv. se inscriu
integral in profilul revistei şi vă rugăm,
deci să ne scrieti sau, dacă aveţi această p~sibilitate, să treceti pe la redacţia
noastră.

• Tirajul de numai 50000-60000 al
primelor numere nu ne-a inQădui! nici
un fel de «rezerve interne». In pnvmţa
abonamentelor, reamintim că nu există
nici un fel de limitări, ele bucurindu-se
de un justificat regim prioritar.
Încă o dată, deci, regretul de a nu
putea răspunde favorabil cititorilor noş
tri' Korhan Rolf - Bocşa; Fekete Iosif
_. Ploieşti; Duma Gh. - Mozăceni;
ing. V. Armăşescu - Tg. Jiu; Pău
nescu Eugen - Vîlcea; Susma Eugen - Vişeul de Sus.
• În prezent, mai mult de jumătate
din sumarul revistei il ocupă cu regularitate lucrările recomandate, propuse sau
solicitate de către cititorii noştri. Imaginati-vă insă că multe dintre aceste pro~
puneri - de la apariţia revistei s-au primit aproape 3000 - sint indeajuns de
apropiate intre ele şi ne este greu să
preCizăm de fiecare dată paternitatea
exactă a propunerii. Mai importantă
insă - cel putin aşa ni se pare este
cuprinderea lucrării solicitate in cu-

•

pnnsul revistei.
Continuăm,

deci,

să

aşteptăm

noi

propuneri.
o O mentiune aparte celor care ne-au
solicitat, cu relativă intîrziere, scheRla
radioreceptorului «Eforie»: Ungureanu
Ionică - Putna; Cocină C - Severin;
Mărgărit Gh. Ploieşti; Vizitiu Mihai-Eugen - Bucureşti; Siolojan 1. Oţelul Roşu; Roşică V. - Buzău; Mihai Alex. - Bărcăneşti, Prahova;
Bărbulescu 1. Timişoara; sold.
Montagno P. - Galaţi; Ignat 1. Constanţa; Nagy Domokos Aita
Seacă, Covasna; Stoian Gh. - Stoi.
ceşti, laşi; Zamfir V. Bucureşti;
loanaş Mircea Bucureşti; Rotaru
Marian - Bucureşti: Tuleu Ion Bucureşti;
Marinescu CristianBucureşti; Gavrilă Ştefan - Braşov:
Georgescu M. - Craiova.
Deoarece cele citeva sute de scheme
pe care le aveam la dispozitia redactiei
noastre au fost epuizate- numărul solicitanţilor depăşind mult prevederile noastre - pentru moment sintem in imposibilitate de a mai răspunde pozitiv cererilor dv. De indată ce vom primi noua
tranşă de scheme, vă asigurăm că le veţi
primi la adresele indicate.
o Concursul nostru nu stabileşte o
limită de virstă pentru participare. Pentru constructorii deosebit de tineri, vor
exista insă justificate premii de Incurajare, după cum pentru constructorii
avansaţi distincţiile vor marca şi inceputul unei colaborări mai strlnse cu redacţia noastră.

•

•

Ing. D. DORIAN

