CUISIau IIA
către

i oi

NICOLAE GAlAMBOS

Trilurlle unUi canar, fie şi electronic, constituie c
şi o surpriză plăcută, atit pentru copii
şi pentru adulţi. Pentru constructorul amator
însă, distracţia constituie totodată si o iniţiere in
montajele mai complexe.
Trebuie să menţionăm de la inceput că montajul
prezentat, deşi pare să fie simplu, solicită pentru a fi
realiz~t cunoştinţe electronice îndeajuns de avansate. In plus, funcţie de piesele pe care le vom putea
procura, schema va implica, eventual, şi modificarea
unor anumite valori. De remarcat însă că la acest
montaj, mai mult ca la altele, schimbarea unei valori
aduce după sine necesitatea schimbării valorii altor
piese. Din acest motiv recomandăm neapărat folosirea unui panou experimental înainte de realizarea
definitivă a montajului.
Clasa de precizie a pieselor folosite să fie de 100/0
(cel mult 20%).

Dacă analizăm schema de principiu (fig. 1). observăm că tranzistorii TI şi T2 formează un multivibrator astabil şi sînt prevăzuţi cu piesele aferente
pentru baza de timp. Tranzistorul T2 , in afară de această funcţie, mai '!re încă trei funcţii mai puţin vizibile la prima vedere. Impreună cu C2 şi Tr2 tranzistorul

T 2 formează un oscilator cu autoblocare. in timpUl

oscilaţiilor, tranzistorul T 2 redresează o alternanţă
şi totodată comandă frecvenţa de oscilaţie a multi-

vibratorului astabil.
La punerea În funcţiune, TI conduce, iar Teste
Închis. Condensatorul CI este descărcat iniţial şi În
măsura in care se încarcă se polarizează tranzistorul
T 2 prin curentul care trece prin Tr1 şi R4 • in acest caz
Începe să funcţioneze oscilatorul autoblocat format
din T Il C 2 şi Tr 2' iar TI urmăreşte oscilaţiile din cauza
cuplaJului prin C s . rn timpul Clscilaţiilor, CI se încarcă
invers, ca un rezultat al redresării unei alternante de
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Pentru iubitorii mUZICII ŞI, In primui rind!
pentru cei care doresc să"si construiască un
aparat capabil să reproducă sunetele corespunzătoare notelor gamei, dăm mai jos schema
unui instrument simplu care foloseşte un singur tranzistor. Desigur, cu acest aparat nu se
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T 2' Curentul de încărcare pentru CI este mare
la început, f1)iezul lui Tr se saturează, inductanţa
l
fiind mică. In măsura mcărcării condensatorului
CI' curentul scade şi miezul lui TI începe să iasă din
saturaţie şi creşte astfel impedanţa.
Rezultatul acestui fenomen este un ton În difuzor
care la început are o frecvenţă mai Înaltă şi care descreşte În măsura În care se măreşte impedanţa lui Tr l'
Condensatorul CI devine repede pozitiv în raport
cu masa şi efectul lui de polarizare asupra lui T
este 'Inlocuit de funcţionarea oscilatorului astabif,
respectiv curentul de încărcare prin C 4. La un anumit
punct,C 4 se Încarcă În aşa măsură Încît joncţiunea
bază-emiter a lui T 2 este polarizată invers pe o porţiune din ce 1n ce mai largă la fiecare ciclu. Oscilatorul începe să lucreze intermitent. La acest lucru
contribuie C 2 cu încărcarea acumulată pe timpul
jumătăţilor de perioade şi care ajunge chiar să Închidă complet pe T,2.' După descărcarea lui C 2 , T 2 oscilează din nou. uin cauză că C 2 are valoare mică,
fenomenul se repetă foarte repede şi produce «trilul»
de canar.
La un moment dat, C 4 se descarcă pînă la un punctj
cind nu mai contribuie la polarizarea lui T 2' acesta
se închide; T 2 fiind inchis, TI se deschide şi ciclul se
repetă.

Din această descriere a principiului de funcţionare
reiese importanţa respectării valorii pieselor, acestea
formînd circuite comp'exe de diferite constante de
timp.
intrucit etajul final format tot de T 2 lucrează direct
În difuzor fără un etaj tampon, orice schimbare În
impedanţa difuzorului se reflectă În circuitul oscil~
tor, producind schimbarea frecvenţei sunetului. In
acest scop, pentru atenuarea fenomenului se montează rezistenţa R in circuitul difuzorului. Totodată
trebuie eviţată rezonanţa cutiei În care se montează
difuzorul. In acest scop trebuie căptuşită cutia cu
materiale fonoizolante.
Racordînd la secundarul lui Tr 2 un amplificator
de audiofrecvenţă, montajul devine mai complex şi
voluminos, Însă rezultatele sînt mai bune atît ca
amplitudine cit şi ca stabilitate.
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de pri~cipiu, ap~ratul este format dintr-un generator Simplu de Joasă frecventă cu reactie inductivă, realizat cu ajutorul unui 'tranzistor' EFT 214,
EFT 213 sau EFT 212. Valoarea reactiei se mopot obţine nici o sonoritate ireproşabilă şi nici
?ifi~ă ~u ajutorul rezistenţelor Rt-RB' incluse
un volum mare. Totusi amatorilor care fac In cirCUItul d~ baza, care determină si frecventa
primii paşi În domeniul construirii i'nstrumente- oscilaţiilor. Prin conectarea uneia din rezistenlor electromuzÎcale, realizarea acestui aparat le ţel_e R -R g obţinem o autoexcitaţie, deoarece
1
va aduce satisfacţii depline.
prin apăsarea pe unul din butoanele 11-18 se
După cum se poate observa şi din schema
introduc in circuitul bazei rezistente de diferite
valori.
.
Pentru stabilizarea regimului de lucru al
tranzistorului cu temperatura, În circuitul emiterului a fost inclusă rezistenţa R10 • Transformatorul şi difuzorul sînt de tipul celor folosite
la radioreceptorul «Albatros». Rezistentele R R8 se realizează cu ajutorul unor potenţiomelri
semireglabili, astfel ÎnCÎt să poată fi montate În
interiorul cutiei pe o/aca generatorului. Confecţionarea butoanelor I1-IB depinde de gustul
şi posibilităţile realizatorului.
Alimentarea aparatului se face
baterii de 4,5 V, legate În serie.
y
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Instrumentele muzicale electronice, menite să conducă la
unor efecte muzicale deosebite, sînt tot mai frecvent
folosite. Aceste instrumente
de obicei, însă, destul de comafară
costisitoare. Instrumentul descris mai
este extrem de
de
efecte
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Înălţimea la care se află sursa de iluminat nu ne este indiferentă. O alegere

optimă a Înălţimii ne sporeşte ... gindirea logică, după cum afirmă specialiştii,
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cu aproape 10%. Dincolo de acest avantaj - evident, discutabil-, lustra-pendul,
din desenul alăturat, plasată la circa 60 cm de masă, asigură o iluminare perfect~,
fără a ne obosi Însă privirea. Din acest punct de veqere. lustrele reglabile (care
pot fi ridicate sau coborite fără mari dificultăţi) continuă să se dovedească cele
mai indicate.
Lampadarele amplasate corect - astfel Încît lumina să nu violenteze nici o
clipă privirea -, ca şi aplicele de perete, În contextul unui decor adecvat, pot
conferi încăperilor o notă de eleganţă, iar locatarului avantajul unei iluminări
corespunzătoare (în conformitate cu calculul anterior).
Veiozele de birou, cele incorporate bibliotecilor de perete sau măsuţelor-bar
etc., veiozete cu abajururi adecvate unui mobilier mai modern contribuie şi ele
decisiv la iluminarea complementară a încăperilor. De reţinut că lămpile de masă
(de birou) cu abajururi de culoare deschisă (şi fasciculul luminos direcţionat
totdeauna În jos) facilitează orice activitate nervoasă. Lustrele cu neon, foarte
constante ca intensitate luminoasă, pot fi utilizate avantajos În Încăperile mari,
În bucătărie sau baie.

Cunoscutul dicton al fotoreporterilor şi al operatorilor de film - «Lumina
aur» - se dovedeşte tot atit de valabil şi pentru locuinţa unui
neprofesionist al luminii. Cine nu ştie azi că o Încăpere raţional luminată contribuie in mare măsură la buna dispoziţie a celor care o folosesc?
Experienţe biomedicale recente au dovedit de altfel că 80% din nervii noştri
răspund prompt la excitaţiile luminoase, iar circa un sfert din energia nervoasă
o consumăm, practic, pentru ... a vedea. Pe această linie se inscriu şi experienţele
specialiştilor de la Deutsches Lichtinstitut din Wiesbaden, experienţe care au
demonstrat influenţa directă şi decisivă a luminii asupra capacităţii de concentrare, de gîndire logică şi chiar asupra vitezei operaţionale de calcul În cazul
unor probleme matematice. Odată cu creşterea intensităţii luminoase de la 90
la 500 lucşi, capacitatea de concentrare a unui elev, de exemplu, creşte cu 15%,
gindirea logică cu 10%, viteza de calcul cu circa 5%.
O cameră insuficient luminată contribuie, dimpotrivă, la scăderea capacităţii
de concentrare, grăbind procesul şi, implicit, starea de oboseală. Dar nu numai
lumina insuficientă poate avea efecte negative, ci - În egală măsură - şi o sursă
de lumină prea puternică poate conduce la aceleaşi efecte. Ochii obosesc repede,
incep să Iăcrimeze, apar dureri de cap etc.
Pe lîngă intensitatea luminii însă, un rol insemnat În desfăşurarea unei bune
activităţi nervoase il pot avea culorile obiectelor din interiorul locuinţei dv., unghiul de cădere a razelor luminoase şi, poate În primul rind, culoarea propriu-"
zisă a luminii. Pornind de la aceste constatări, alegerea lustrelor se cere condiţionată - În afara inerentelor criterii subiective care vizează linia, stilul sau forma
propriu-zisă a lustrei - de o serie întreagă de caracteristici tehnice, determinate,
la rindul lorl de funcţionalitatea încăperii, de culoarea tapetului, a mobilei etc.
Intensitatea sursei luminoase - aşa cum se vede şi din tabelul alăturat poate varia simţitor.
bună valorează

"'"11.__________________._

rn

c.ă pe rea

Cameră
Cameră
Cameră

de zi (cu mobilier de culoare deschisă)
de zi (cu mobilier de culoare închisă)
pentru copii (cu mobilier de culoare deschisă)
Dormitor (cu mobilier de culoare deschisă)
ameră de lucru, birou
ucătărie cu bec
ucătărie cu neon
ntreu, chicinetă, hol
cări

30--40
40-50
30--40
30
40-50
50

20
30

20-30

Valorile rezultate din calcul-Ia prima v.edere deosebit de mari - Însumează
În fapt toate sursele luminoase (lustre, veioze, lampadare) existente În cameră.
Diversitatea acestor surse - inspirat instalate - ne îngăduie totodată varietăţi
zonale de lumină, deosebit de practice (raportate exact la necesităţi) şi deosebit_
de atrăgătoare estetic.
Într-o Încăpere de 16 m2, fireşte, nu vom instala o lustră cu şase braţe şi,
respectiv, 6 becuri a cite 100 waţi fiecare, chiar dacă în felul acesta vom ilumina
perfect şi cel mai mic ungher. Soluţia, indeajuns de neeconomicoasă, ar fi şi
obositoare pentru locatarul unei astfel de încăperi.
Mult mai recomandabilă Însă ar fi utilizarea unor lustre combinate (cu surse
de lumină directă şi indirectă), a un~i lampadar (de bun-gust), a uneia sau chiar
două veioze adecvate mobilierului. In sumă s-ar ajunge la aceiaşi 400-600 waţi,
care ar asigura o iluminare optimă, dar s-ar crea totodată iluminări zonale, «insule
de lumină», care ar conferi Încăperii variaţie, intimitate, şi, raportat la mobilier,
iluminări perfect funcţionale.
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Vă sugerăm o soluţie de «finisaj interior» original care conferă încăperii
mai mare intimitate, avînd totodată şi
rolul funcţional al grupării diverselor
aparate-televizor, magnetofon, radio,
picup etc - intr-un ansamblu ordonat.
Imbrăcarea (căptuşirea) unuia dintre
pereţii camerei de zi cu lemn, se fixează
pe un schelet din ţeavă metalică (de
obicei cu ~ = 30 mm) care este bine
fixat În perete şi pe care se vor prinde
În şuruburi stinghiile de lemn.
Dimensiunile nişelor în care se vor
aşeza diversele aparate, ca şi eventuale alte spaţii libere - pentru discotecă, reviste, minibar sau aşezarea de
obiecte sau plante decorative -, se
stabilesc de la cap la cap, În funcţie de
dimensiunile aparatelor de care dispunem şi de modul În care dorim să
le ampiasăm.
După întocmirea unui «anteproiecÎ»,
cu stabilirea exactă a amplasării nişe
lor şi a distanţelor relative de împăr-

tire a peretelui, se execută găurile din
scheletul de ţevi in care se introduc
barele transversale ce susţin pereţii
interior; ai nişelor. Pe partea din faţă
se fixează barele pe care se prinde cu
şuruburi căptuşeala propriu-zisă, executată din stinghii de lemn profilat,
Iăcuite natur cu lac de nitroglicerină.
Unele nişe pot fi Închise cu uşiţe
(eventual decorate cu diverse motive),
care se deschid prin culisare laterală
sau de sus in jos. Culisele sînt realizate
din deşeuri de lemn, iar uşiţele din
placaj de 3 sau 5 mm.
Acest «perete funcţional» poate fi
completat şi cu o instalaţie de lumină.
Sus, pe ultimele bare ale scheletului
din ţevi, se fixează două piese de lemn
in formă de jgheab, care se aşază longitudinal peretelui, una În continuarea
celeilalte. în interior se montează fie
becuri obişnuite, fie tuburi fluorescente. Prin acoperirea cu sticlă mată
şi orientarea astfel incit lumÎna să fie
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Desenele, îndeajuns de sugestive, includ În ele şi argumentele de loc neglijabile ale unor astfel de iluminări.
Pentru camera dv. însă, inspirîndu-vă, puteţi găsi şi dv.
soluţii la fel de eficiente. (Într-unul din numerele noastre
viitoare - prezentările amănunţite ale acestor iluminări.)

intii proiectată in tavan şi apoi reflectată, se obţine o iluminare difuză, foarte
plăcută la vizionarea transmisiunilor
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de televiziune.
Atragem in mod special atenţia că
scheletul din ţevi trebuie foarte bine
fixat in pereţi, planşeu şi tavan, acesta
avînd de cele mai multe ori aparate
grele de susţinut. De aceea este bine
ca sudurile scheletului de susţinere
ca şi fixarea şi impănarea sa În perete
să fie executate de un specialist.
Indicăm alăturat cîteva detalii ale
modului de prindere a stinghiilor de
lemn.
Notă: Stinghiile de căptuşeală, pe
care se prind stinghiile aparente de
lemn, se fixează prin incleiere cu răşină
epoxidică.

Este vorba de un blocnotes pentru excursii şi concedii. Acest mic aparat
montează Într-o cutie -plană din placaj (1) cu un capac (2) şi balamale (4).
În partea stingă se află dispozitivul de iluminat (3) compus din două acumulatoare-pastilă D- 01 (6), un bec electric (7) pentru lanternă de buzunar, de 2,5 V ,
un fasung (11), două contacte (10), conductori izolaţi şi un întrerupător cu două
plăci metalice (8) şi (9).
Schimbarea acumulatoarelor se face prin găuri În pereţii laterali ai cutiei.
Capetele conductorilor, scoase În afară, se leagă la întrerupător: un capăt
la placa (8) de pe capacul cutiei, ce~ă~alt - la placa (9) de pe peretele exterior
al dispozitivului de iluminat. Cînd capacul cutiei este deschis, atunci plăcile
(8) şi (9), fiind puse În contact, închid circuitul electric şi becul se aprinde. Lumina trece printr-un orificiu din peretele interior al cutiei şi iluminează suprafaţa blocului de file de hîrtie (5). Cînd capacul cutiei este inchis, circuitul electric
este deschis.
Bineinţeles, in locul acumulatoarelor-pastilă se pot folosi şi alte surse de
curent electric, cum ar fi, de pildă, bateriile cilindrice.
se
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Într-o serie de aplicaţii este necesar să realizăm
o rezistenţă de o anumită valoare montind două rezistoare În paralel. Valoarea rezistenţei echivalente
intre bornele A şi B (fig. 1) este

R R
1 2

R
e =--R1 + R

Un rol important În dezvoltarea staţiilor de tele'-au avut filtrele LC de joasă frecvenţă,
acordate fiecare În parte pe frecvenţa cîte unui
semnal emis de generatorul emiţătorului de telecomandă

comandă.

semnalelor se alege între 800 şi 5 000 HZJ
ceea ce dovedeşte că pot fi realizate o infinitate de
canale de legătură, dar practic nu se depăşesc
6-8 filtre acordate, datorită atit greutăţii şi gabaritului relativ mare al receptoarelor cît şi dificultăţilor
de confecţionare şi acordare a filtrelor. Pentru a
inlătura pe cît posibil aceste inconveniente, vom
prezenta o staţie de telecomandă ce lucrează pe
trei canale, echipată cu filtre confecţionate pe
carcasele tip «oală» de la «filtrele de corecţie»
ale magnetofoanelor.
Receptorul este compus (fig. 1) dintr-un etaj
detector superreacţie (P 401, J3 > 1OO), trei etaje
amplificatoare de joasă frecvenţă (MP41, EFT 323;
fi :760) şi trei etaje selectoare (EFT 323, EFT 321;
ţ3>60).
.
.
Etajul detector oscilator cu superreacţle primeşte
semnalul de înaltă frecvenţă prin antena A (lungimea 70 cm), iar condenş,atorul de 10 pF întreţine
oscilaţiile de 80 kHz ce fixează un regim de lucru
al tranzistorului În apropierea pragului de aeroşaj,
mărind astfel sensibilitatea etajului. Şocul SRF
nu permite semnalului care întreţine oscilaţiile de
Frecvenţa

3XEFT 323

(MP-41)

superreacţie să se «scurgă» spre masă, iar filtrul
format din R = 1,2 k.O. şi C = 50 nF reţine semnalul
de 80 kHz pentru a obţine pe baza tranzistorului
T 2 un semnal cit mai «curat».
Ultimul etaj amplificator este cuplat «catodic»
printr-un condensator de 10 ).JF cu etajele selectoare, în care sînt montate filtrele LC.
În absenţa semnalului de joasă frecvenţă, tranzistoarele Ts şi Ts sînt practic blocate, avînd un
curent de colector foarte mic. Semnalul este aplicat simultan pe baza tranzistorului Ts şi pe filtrul LC, care prezintă o inductanţă mare În cazul
În care fsemnaf = fLC' Dacă însă fsemnal = f LC
se produce o amplificare de curent le, parte din
semnal fiind întoarsă prin condensatorul C spre
filtrul LC. Componenta (+) plus a semnalului
întors este trecută la masă prin dioda D, componenta (-) minus a semnalului contribuind la
mărirea amplificării, deci la creşterea curentului de
colector le pînă la valoarea curentului de atragere
al re/eului R.
Filtrele se execută pe carcasă tip oală (24 x 14,
folosită ca filtre de corecţie la magnetofoane),
avînd următoarele caracteristici:

Nr.
spire

Conductor

Li

1 650

0,12
Cu-Em

Lz

1 800

0,12
Cu-Em

L:~

2100

0,10
Cu-Em

2. pen t ru po Ianzan
.~. avem nevoie
. de
Atfl
sef uneOri,
valori de rezistenţe care nu sint normalizate, cum ar
fi 320. O astfel de rezistenţă se obţine din două rezistenţe montate În paralel, şi anume R
15.0.;
1

R
2

=

= 56.0.

In acest scop prezentăm o nomogramă care ne
permite să determinăm fie pe R , cind se cunosc
R şi R2' fie pe R şi R , cind s~ cunoaşte R . In
1
nomogramă se-dau1 valorfte normalizate pentru ~1 şi
Fţ (în fi, k.n., sute de kn), şi anume pe orizontală
Rl şi pe verticală - R2 •
'Valoarea lui R se află coborind o verticală din
dreptul lui R şi d~cind o orizontală din dreptul lui R ,
1
2
Punctul de intersecţie a celor două drepte ne dă valoarea lui R . De exemplu, ~e dau R
43fi, R
1
2
24.0. şi rezultă R = 15,4.0.. In cazul in care R se dă,
se află R şi RQ d~cind din dreptul lui R o ori~ontală
1
şi o verticală. Astfel, dacă se dă Re = kn, se află
R
47 k.o. şi R
27 kn.
1
2

=

=

=

=

f7

Reglarea sensibilităţii circuitelor de selecţie se
realizează cu ajutorul potenţiometrelor cu valoarea
de 25 kn. Receptorul se montează pe o placă cu
circl,Jite Imprimate (fig. 2)._
(CONTINUARE. ÎN PAG. 9)
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in numărul viitor al revistei:
• APARAT PENTRU A VEDEA...
SUNETE;
• RECEPTOR SUPERHETERODINĂ

cu

TUBURI;

• TAHOMETRU FOTOELECTRIC;
.TELECOMANDĂ PROPORŢIONALĂ.
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În dorinţa de a contribui la utilarea laboratoarelor din şcoli sau ale radioconstructorilor, prezentăm in cele ce urmează construcţia unui generator de semnal
cu două tranzistoare alimentat numai la tensiunea de 9V. Generatorul, a cărui
schemă o publicăm alăturat, lucrează În banda de 150 kHz-30 MHz şi se subintinde
pe 4 game, după cum urmează: 1-150";" 365 kHz; 11-3607850 kHz; 111-840-:-2000
kHz; IV-4";"10 MHz.
Pentru a acoperi restul benzii se va folosi armonica a doua a gamei a III-a, adică
1,68-:-4 MHz, şi a gamei a IV -a,adică 12-7-30 MHz.
.
Generatorul este modulat În amplitudine cu un semnal sinusoidal de 400 Hz.
Aşa cum se vede din schemă, este vorba de un generator de semnal de serviciu,
nu de semnal standard, deci nivelul de ieşire nu este controlat sau calibrat. Generatorul de Înaltă frecvenţă realizat cu tranzistorul T2 este un oscilator În trei puncte
de tip Hartley. Cu ajutorul comutatorului triplu K se face comutarea gamelor, iar
acordul În cadrul fiecărei game se face cu ajutorul condensatorului variabil cu
aer de valoare 10-450 pF. Se poate folosi un condensator variabil pentru receptoare, de la care se utilizează numai o secţiune. Se recomandă a se folosi condensatoare ceramice sau styroflex. Bobinele Lţ-~ se pot realiza pe carcase din
material plastic cu miez de ferită. Diametrui bobinelor este de 10 mm.
Aceste bobine au următoarele date:
'L - 2 secţiuni cu 220 spire pe fiecare secţiune, cu sîrmă din Cu-Em Cu îp =
0,12 fnm. Fiecare secţiune are o lăţime de 4 mm şi se foloseşte o bobinare obişnu
tă cu mai multe straturi. Priza este la 110 spire de jos. Distanţa Între secţiuni este
tot de 4 mm.
L -170 de spire cu sîrmă din Cu-Em cu ~ = 0,15 mm. Lungimea bobinei
este~e 4 mm, iar priza este la a 50-a spiră.
L3 - 65 de spire cu sîrmă din Cu-Em cu fZ} = 0,25 mm. Priza este la spira 18.
L -15 spire cu sîrmă din Cu-Em cu ţ25 = 0,6 mm. Bobina se face fără carcasă
şi ar~ diametrul de 18 mm.
Bobina L se fixează cu două capse pe un suport de pertinax, împreună cu
4
celelalte bobme. Tot pe acest suport se fixează şi trimerii C -C cu valoare de
6 9
3-30 pF. Aceşti trimeri se montează lîngă bobinele respective pe placa de pertinax, întreaga placă introducindu-se intr-un ecran realizat din tablă folosită la
cutiile de conserve (de exemplu, cele de la lapte praf). Oscilatorul de Înaltă frecvenţă ce utilizează tranzistorul T 2 este modulat În amplitudine de o tensiune sinusoidală de 400 Hz de la un generator RC realizat cu tranzistorul T l' Este vorba
de un oscilator cu circuit dublu T prin care se realizează reacţia. Potenţiometrul
P1 serveşte la reglarea frecvenţei oscilaţiei audio, iar P9 serveşte la reglarea nivelului de ieşire. Pentru a pune in funcţiune generatcrrul audio, deci pentru a
obţine tensiune modulată, se inchide întrerupătorul ' ' Comutatorul,K de game
2
1
este cu 3 secţiuni şi cu 4 poziţii. Tranzistorii T 1 şi T 2 pot fi TT403 - 11416, AF 114,
AF101, EFT308, cu]3» 130, iar dioda Zenner este de tipul DZ308 sau DZ 307.

Ing. M. ZAMFIR
Într-o serie de aplicaţii În audiofrecvenţă sau În videofrecvenţă este
foarte util să avem la dispoziţie un milivoltmetru. În cele ce urmează
vom descrie construcţia unui milivoltmetru putînd măsura tensiuni
alternative de la 3 mV la 1 V, la frecvenţe Între 10 şi 106 Hz, cu o precizie
de 1.5%. Aşa cum se vede din figură. primul etaj este un montaj repetor
cu o impedanţă de intrare mare, de peste 0,5 Mn. Se folosesc la construcţie
tranzistoare româneşti NPN din seria BC. Primul tranzistor Tt este un
BC 109. un tranzistor cu zgomot redus, ceea ce permite măsurarea de
tensiuni de la 1 mV În sus. Rezistenta din emiterul acestui tranzistor este
un divizor de tensiune, ceea ce per~ite măsurarea tensiunilor pe 6 game,
şi anume: 3 mV, 10 mV,30 mV, 100 mV, 300 mV şi 1 V. DivizoruJ de tensiuni se realizează cu rezistenţe măsurate la o punte şi trebuie spus că
R4 - Rg, care nu au valori standardizate, se realizează În mod convenabil prin montarea a două rezistenţe În serie sau paralel. Primul etaj
este un repetor, deci prezintă impedanţă mare de intrare, lucru foarte
important În practică. După primul etaj urmează un amplificator cu
două etaje cu trânzistoarele T2 , T 3 de tip BC 108. Se vede că cuplajul
celor două etaje se face direct (pentru o bună caracteristică de frecvenţă).
Totodată etajul cu tranzistorul T2 are o reacţie negativă locală, iar În
acelaşi timp se realizează o reacţie În curent continuu prin rezistenţa R 12'
Alimentarea montajului trebuie stabilizată, de aceea se foloseşte o
stabilizare cu o diodă Zener (Dt) de tip DZ 308. Tensiunea se măsoară
cu o punte cu diode semiconductoare D 2 - Ds de tip EFD şi un instrument cu cadru mobil de 100p A. Pentru punerea În funcţiune a milivoltmetru lui se foloseşte un comutator dublu K2, cu 3 poziţii. Pe poziţia «a»
aparatul este nealimentat. Pe poziţia «b» se măsoară tensiunea bateriei
EI. = 9 V. Pentru aceasta se reglează potenţiometrul P ca indicaţia instrumentului să fie la capătul din stînga al scalei. Odată reglat. P nu se mai
modifică niciodată. Aparatul se pune În funcţiune pe poziţia C. Comutatorul. K t este un comutator cu 6 poziţii. Condensatoarele au ca tensiune
de lucru minimum 10 V.
Montajul se poate realiza pe o plăcuţă de circuit imprimat sau pertinax
cu capse cu dimensiunile de 10 X 5 cm. Se recomandă ca să se folosească
pentru măsurări un cablu ecranat cu dimensiune convenabilă.
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decalolul
Cine nu-şi aduce aminte, amuzat, de aspectul gramofonuiui cu pilnie?
Recompensa muncii istovitoare de Învîrtire a unei manivele era o audiţie n~zaIă, Însoţită de hÎrÎituri, pocnituri şi fîşîit.
Anii au trecut. .. In locul gramofonului au apărut picupurile,
la Început specializate În redarea discurilor standard de ebonită, cu turaţie de 78 de ture pe minut.
Un asemenea picup, care Înainte de anii '50 costa o adevărată avere,
şi-a cerut de mult dreptul ia pensie,
ca şi discul de ebonită.
În anul 1948, Petel' Goldmark lansează ideea fabricării discurilor microşanţ, din material plastic, de lungă durată,
iar tehnica, avansînd cu paşi uriaşi, ne pune la dispC);;:itie impecabile înregistrări
pe discuri de plastic cu turaţie redusă, de 45, 33 1,3
chiar 16 ture pe minut.
Durata imprimărilor pe un disc a crescut datorită imprimării unui şanţ foarte Îngust, folosirii distantei variabile
Între şanţuri În funcţie de profunzimea modulaţiei.
Calitatea discului actual atinge nivelul perfecţiunii tehnice,
fie că este vorba de o inregistrare monofonică sau stereofonică.
Adăugînd la aceasta faptul că preţul agregatelor de redat discuri este accesibil tuturora,
«conservele de sunet»
pe disc sînt răspîndite tot mai mult ca puternic instrument de cultură şi mijloc de divertisment.
Deoarece pentru redarea in condiţii optime a unui disc nu este totdeauna suficient să se pună discui pe un picup
la voia întîmplării, dăm mai jos citeva sfaturi pentru amatorii de muzică,
mai ales pentru cei care doresc să obţină un rand,ament optim În redarea programului înregistrat.
Unele sfaturi care cer un nivel tehnic mai avansat pentru a fi rezolvate pot fi puse la punct
de orice prieten radioamator al iubiforului de muzică, şi, cum majoritatea tinerilor
noştri sînt radioamatori consbuctori,
nu vor întîmpina dificultăţi În realizarEi"a. schemelor simple care urmează

GEORGE DAN OPRESCU

PĂSTRAREA DISCURILOR
se va face numai la temperatura moderată
a camerei de locuit, departe de sobă sau cal 0rifer. Discurile vor fi ţinute numai în plicurile
lor şi numai În poziţia verticală. În acest mod
sînt ferite de deformare, de lovituri şi de cel
mai mare duşman al lor, praful.

PROTEJAREA ...
O CONDIŢIE OBLIGATORIE
La scoaterea din mapă sau plic, discul se va ţine cu ambele mîini, doar de margine. În
că discul este prăfuit, se va şterge cu atenţie pentru a nu-I zg1ria, cu ajutorul unui şer
yeţel antipraf (antistatic), care se găseşte de vinzare la magazinele cu articole de menaj.
In lipsă se poate folosi o bucată de molton, slab umezită, păstrată Într-o pungă de plastic,
pentru a fi păzită, la rindul ei, de praf şi pentru a nu-şi pierde umiditatea. Supă plasarea discului pe platanul picupului şi Începerea audiţiei, este bine să se acopere picupUI cu capacul
lui - dacă are - sau să se aşeze deasupra un capac confecţionat din plexiglas sau carton,
""------- păzeşte discul de prăfuire. Este poate o măsură exagerată, dar utilă pentru cei care
dores . -şi păstreze cît mai mult discurile. Imediat după auditie, discul se va plasa în
mapa lui,' I i 1n prealabil şters din nou de praf.
caz

SCHIMBAREÂ
ACELOR
Discurile moderne nu pot fi redate
decit cu ace speciale, de safir sau diamant. Acele de safir au o durată de funcţionare pînă în 300 de ore, cele de diamant - mult mai scumpe - de peste
2 000 de ore. Se va acorda o deosebită
atenţie redării discurilo\ numai cu ace
neuzate, altfel discurile se uzează iremediabil. Din cînd În cind se va examina
vîrful acului cu o lupă puternică sau la
un microscop cu putere de mărire de
10 ... 15 ori. La cea mai mică defecţiune
sau ştirbire a integrităţii vîrfului acului
sau la constatarea unei audiţii defectuoase, fără frecvenţe inalte, acul se va
schimba de urgenţă. Pentru o mai mare
siguranţă În utilizare, acul se va schimba
obligatoriu după prescripţiile date în
prospectul de însoţire al picupului respectiv, de aceea este necesar să se noteze oarecum numărul de feţe de disc
reproduse cu un ac micro. La schimbarea
acului se va veghea cu stricteţe asupra vertiealităţii poziţiei acului (cu doza
văzută din faţă) şi unghiului puţin aseu-

REDAREA
DISCURILOR
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UNGEREA
PERIODiCĂ
a pieselor În mişcare se va face cel puţin din
şase În şase luni, dar «cu zgîrcenie», folosindu-se ulei pentru mecanisme fine. Orice picup
neuns îşi uzează piesele În mişcare, fapt care
duce la turaţie neuniformă şi zgomote diverse.
Cînd se face ungerea, se veghează să nu se
atingă piesele de cauciuc sau metal prin care
se transmite turatie de la motor la platan.

,,POCNITURA" . .
O FATALITATE?
«Pocnitura» de pornire sau oprire
a motorului denotă apariţia unor
scîntei care ard contactele. Prin
suntarea întrerupătorului cu un con·
densator intre 10000 şi 25000 pF/
600-1 500 V, pocnitura dispare.

..." Refea

nu de 90° sau obtuz - cu doza văzută
pe lateral, plasată pe disc -, pentru ca
acul să nu zgîrie şanţurile discului.

GREUTATEA
BRAŢULUI
de redare are o importanţă deosebită asupra
calităţii audiţiei, uzurii discului sau acului de redare. Totdeauna se face un compromis între necesitatea de a avea o greutate cît mai mică şi posibilitatea ca tocmai din cauza acestei presiuni mici
asupra şanţului acul să sară de pe traseu. Această
presiune a braţului picupului pe disc este reglată
de obicei cu precizie din fabrica producătoare; cu
timpul însă, resortul care contrabalansează braţul
îşi pierde tensiunea iniţială, braţul apăsînd mai
greu pe discuri, prin aceasta uzîndu-Ie prematur şi
tocind în acelaşi timp acul. Din prospectul picupului se află care este greutatea optimă (Ia aparatele
moderne între 1 şi 10 grame) şi cu atutorul unui
cîntar de precizie sau dinamometru. In fig. 1 se
arată cum poate fi improvizat un cîntar simplu pentru aprecierea greutăţii braţului. Cu ajutorul lui
se trece la reglarea tensiunii arculeţului de contrabalansare.

bombate poate fi posibilă prin intercalarea Între
platanul picupului şi disc a unui disculet de hîrtie
poroasă sau sugativă, care măreşte aderenţa.

ÎNTREŢINEREA

PICUPULUI
Un. vechi dicton tehnic spunea În glumă că «un picup poate
merge oricum, numai să nu-şi inverseze sensul de rotaţie»! Dar,
totuşi, nu este plăcut să auzi o melodie miorlăită din cauza unei
proaste intretineri a picupului! Se va verifica in primul rînd dacă
discul nu este cumva bombat, alunecînd pe platan, apoi se va
trece la verificarea atentă a sistemului mecanic. Bucşa În trepte
de pe motor poate nu este bine fixată sau a fost atinsă cu ulei din
greşeală. Roia intermediară în caz de uzură sau excentricitate se
va schimba cu una nouă similară. Se va şterge cu vată muiată in
neofaiină sau alcool marginea interioară a platanului, îndepăr
tîndu-se urmele de ulei sau murdăria. Se va verifica pe toate turaţiile picupului funcţionarea normală.

(
Se'lI'v~~mlecal1iisl1u!

pere-

de cuarţ (27,12 MHz), este tormat dintr-un
echipat cu un tranzistor P
un etaj final
(2N 1613, 2N (97), un generator
joasă frecvenţă (2 x
321,~>80) şi
amplificator modulator
201 sau EFT 125,
60). Bobina LI conspire
sîrmă din Cu-Em cu rtf = 0,4 mm pe o carcasă cu diametrul
8 mm
miez reglabil, iar
are spire cu sîrmă 10 x 0,03 mm
izolată În
de
a antenei se realizează pe
o carcasă de 8
avînd 20
cu
0,5 mm din Cu-Em.
Cu
unui
de
se acordă circuitul LI C pe frecvenţa
de
MHz, iar cu un
de cimp se reglează miezul bobinei LI"
a obţine o deviaţie maximă a acului indicator al instrumentului mon:
pe măsurătorul de cîmp.
Generatorul de joasă frecvenţă se verifică cu nişte căşti telefonice montate Între punctul «a» şi polul + al sursei de alimentare. Emiţătorul se execută tot pe o plăcuţă cu circuit imprimat (fig. 4).
Stabilirea frecvenţei semnalelor se face pentru fiecare canal În parte
modificînd poziţia cursorului unuia dintre potenţiometre, reglind În acelaşi
timp şi sensibilitatea etajului selector cu potentiometrele de 25 k..n,. La un
acord perfect, unui şi numai unul dintre releele R trebuie să se atragă. Operaţia aceasta se va face respectînd o distanţă de 5 m între receptor şi emiţător.

fh

I
este o condiţie esenţială pentru păstrarea integrităţii dozelor moderne cu cristal.
La temperatura moderată a camerei de locuit, doza nu păţeşte nimic şi poate funcţiona
mai mult de un deceniu. Dar plimbarea picupului prin frig, aducerea lui Într-o Încă
pere foarte caldă şi punerea imediat În funcţiune duc la spargerea cristalului. Nu
vom lăsa picupul În plin soare sau În umezeală excesivă. Nu se va Încerca funcţio
narea dozei prin lovirea ei sau a acului cu degetele, deoarece cristalul se sparge cu
usurinţă, mai ales cînd a avut de suportat salturi bruşte de temperatuJă.

COPIEREA DISCURILOR
PE BANDĂ DE MAGNETOFON
sînt interzise de lege În locuri publice, pentru păzirea dreptului de înregistrare
şi de autor. Pentru audiţii particulare, În locuinţă proprie, şcoală, instituţie in care se
dă o serată culturală, discurile pot fi audiate fără nici o limită cu condiţia de a nu se

scoate cîştiguri din audierea lor.
După aceste idei, care privesc În general problemele legate de folosirea picupului
şi a discurilor, vom trece şi' la alte puncte de vedere care asigură o redare de înaltă
calitate a imprimărilor pe disc. Pentru că melomanul actual nu poate accepta încă
un dicton care spunea că «picupul este un aparat electroacuştic care culege sunetul
de pe discuri şi il transformă În distorsiuni»! Tot lanţul electroacustic, incepind de la
ac, doză, picup - ca sistem mecanic -, amplificator, incintă acustică cu difuzoare,
trebuie să fie de cît mai bună calitate.

ACELE DE REDARE
in afarcli de starea de uzură, nu trebuie să fie nepotrivite scopului. Ac special pentru
stereo, ac special pentru micro, ac special pentru discuri standard lncaz că se mai
folosesc. Compromisurile duc la audiţie proastă şi uzură de discuri.

DOZELE DE REDARE
de tip actual satisfac cele mai exigente cerinţe. Există, 'llineinţeles, doze de tip
profesional, foarte scumpe; doar oameni peste măsură depretentiQşipot să aiQă;
pretenţia de a folosi asemenea doze. Bineînţeles. pretul do+ei dictează totdeaumr
calitatea, ca În orice domeniu.

PICUPUL CA SISTEM MECANIC
Un platou mare, greu, nu trepidează şi astfel se asigură redarea integrală a frecjoase din imprimare. Un picup prea ieftin este dubios; poate da audiţie, dar
nu de prea mare calitate. Amortizarea cu arculeţe a platinei (placa de montaj a aparatului) nu este totdeauna fericit realizată. Este bine din cînd În cînd să se verifice
starea amortizoarelor respective, care «se Iasă» şi să se regleze, astfel ca in audiţie
să nu apară zgomotul de trepidaţie, foarte jenant mai ales ia pasajele «pianissimo».

venţelor

AMPLIFICATORUL DE PUTERE
poate avea puteri între 1/4 waţi şi chiar mai mult de 100 W. Cu cît este mai mare
puterea amplificatorului, dinamica audiţiei este mai mare; altfel, la pasajele «fortissimo», audiţia este plată, înecată. Aceasta nu înseamnă că amplificatorul trebuie să
dărîme locuinţa prin puterea lui. Cele mai recente amplificatoare de picup, cu tranzistoare, dezvoltă la maximum o putere de pînă la 2. x 150 W (stereo), fiind reglate
prin potentiometre semireglabile să nu dea un nivel de audiţie normală mai mare de
2-3 W. În schimb, la pasajele muzicale puternice, amplificatorul eliberează În plus
din puterea lui, dînd relief impresionant auditiei. Pentru un amator pretenţios, redarea
dinamicii unei orchestre simfonice se poate face pe deplin satisfăcător într-o sală
mare cu o putere de 10-20 W; iar pentru audiţii în cameră totalitatea picupurilor de
vînzare În comerţ asigură rezultate optime. Mai important este ca amplificatorul să
aibă un coeficient cît mai mic de distorsiuni şi de obicei În construcţiile de amatori
acest deziderat este mai greu de obţinut, din lipsa rutinei În reglarea amplificatorului.

Fig. 2

Deosebit de util în cazul acelor convorbiri telefonice - comunicări importante, dispoziţii urgente etc. - care implică o ascultare colectivă, amplicare vi-I propunem evită soluţiile dificile şi practic neconforme
ficatorul
ai~;pC.ZI1:!!I()r P.T.T.R. (branşament sau derivaţie pe postul telefonie); În mod
acest dispozitiv captează doar radiaţia magnetică emanată din soclul
""n,=~ .. tlli! telefonic, radiaţie pe care urmează apoi s-o amplificăm in mod
nostru telefonic va utiliza deci un receptor, În fapt o bocare transformă În diferenţe de potenţial variaţiile de cîmp
de transformatorul de joasă frecvenţă al postului telefonic.
.;:,cnelma ",mnHtif",=tnrlliIIi este dată În figura 1.
Se
tranzistori cu germaniu, care necesită o tensiune de alimentare redusă, de 6 V (patru baterii de 1,5 V În serie); semnalul dat de capta!"
este aplicat la extremităţile unui potenţiometru de 4,7 kil, care va controla
cîştigul de joasă frecvenţă; cursorul potenţiometrului excită baza unui tranzistor AC 127, al cărui colector are o sarcină de 390.0. , şi se leagă direct ia
baza unui tranzistor AC 125 ce este montat ca etaj amplificator prefinal cu
care se excită etajul final in contratimp serie (AC 127+AC 132); difuzorul este
alimentat de un condensator mare de 500 J.lF, iar ameliorarea calităţii sonore a
amplificatorului se face printr-o contrareacţie.
Caracteristicile amplificatorului sînt:
- funcţionează În clasa B;
- putere de ieşire: 0,2 W;
- factor de distorsiune: sub 4% la 1 kHz;
- bandă de frecvenţă: 70-15000 Hz (banda telefonică este de 3003000 Hz);
- sensibilitate la intrare: sub 40 mV;
- impedanţă de intrare: 4 700.0. ;
- curent de repaus al amplificatorului: 12,5 mA (se ajustează din potenţiometru! de 100 kQ);
- consumul amplificatorului la puterea maximă este de 75 mA pentru
o putere de ieşire de 0,2 W.
De remarcat utilizarea unui termistor de 50Il. (coeficientul de temperatură negativ), necesar pentru a stabiliza punctul static de funcţionare a montajului in push-pull realizat cu tranzistori cu germaniu.
Folosirea tranzistorilor complementari PNP (AC 125 şi AC 132) şi NPN
(AC 127 şi al doilea AC 127) permite reducerea tensiunii de alimentare a etajului de ieşire la numai 6 V, pe cind dacă am fi folosit tranzistori de acelaşi
tip (numai NPN sau numai PNP) ar fi trebuit minimum 9-12 V.
Difuzorul folosit va avea o impendanţă de 8-10n şi se va fixa pe partea
din faţă a cutiei in care plasăm amplificatorul.
Elementul de captare se poate realiza pur şi simplu recuperind de la orice
cască telefonică unul dintre cei doi electromagneti plasati În fata plăcutei
metalice vibrante.
'
,
,
.
Bobinajul inductor astfel obţinut va fi sudat cu un cablu blindat de cca
50 cm la intrarea in amplificator.
Amplificatorul este astfel realizat comod, ieftin, mai mult din recuperări
decit cu piese cumpărate.
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Progresiv, În tot mai multe zone din ţară se vor recepţiona două
posturi de emisie TV de pe canale diferite. Pentru fiecare canal se
foloseşte CÎte o antenă Yagi, cu 3 sau mai multe elemente, Îndreptată
fiecare spre postul de emisie. Nu este nici comod, nici economic să
folosim două fidere. Vom da În cele ce urmează schema de punere În
paralel a celor două antene. Pentllu punerea În paralel se vor folosi
trunchiuri de linie În scurtcircuit care formează filtrul de separaţie.
Astfel vom presupune că antena 1 lucrează pe canalul cu lungimea
medie de undă a canalului Al' iar antena 2 pe lungimea medie de undă
a canalului . 1. 2 ' Aceste lungimi de undă sînt lungimile din cablul coaxial care au valori le:

2

Canalul

4

3

789

6

5

10 11

12

3,8 3,2 2,48 2,24 2,06 1,11 1,06 1,0 0,98 0,93 0,9 0,87

A(m)

Se presupune Al > . 1. 2 , Semnalul captat de antena 1 va merge prin
cablu spre fiderul de coborîre şi va căuta să se derive şi spre antena 2.
Dar Între punctele B

şi

D

intervine o linie

~

În scurtcircuit, care

În punctul B se prezintă ca un scurtcircuit. linia OB este o linie

Ai
4-

În scurtcircuit la capăt (punctul B), deci cu impedanţaooÎn punctul O.
Deci spre antena 2 nu se derivă semnal recepţionat de antena 1.
La fel antena 2 nu perturbă recepţia pe canalul cu lungimea de
undă Al' Aceeaşi situaţie pentru canalul cu . 1.2 faţă de antena 1. Se mai
pune o problemă, şi anume: sare este impedanţa Între punctul A şi
masă pe lungimea de undă Al? Intre punctul A şi masă apar două trunchiuri de linie puse În paralel şi scurtcircuitate la capete,
Folosind sistemul prezentat, impedanţa e mare, deci trunchiurile
AC, AE nu modifică impedanţa În punctul A. Pentru exemplificare se
poate arăta că În Bucureşti se pot recepţiona cele două pr9grame pe
canalele 2 si 6 (Jv 1 :::O 8 m . 1. 2 = 028 m

,

4'

, 4

'

(2n-1)'A 2 ~ 5..1. 2 = 28 m)

'2

2'

1,sn

.

sau 2 ŞI 4

Al
. 1.
(4
= 0,8, 42 =

0,56 m,

(2n-1)A 2
2

3..1. 2
=T
= 3,36 m).

1,511

•

AC 127

In relaţiile de mai sus e necesar ca

(2n-1)~2

2

'- 'Al

>0.

Se va folosi cablu coaxial cu impedanţa caracteristică de 75 Q,
Pentru cazul de mai sus se dau lungimile diferitelor secţiuni de linii
coaxiale:
Canalele 2 şi 6: 11 = 1,04 m, 12 = 0,56 m, 13 = 0,28 m, 14 = 0,8 m,
15

=

1,6 m,

'6

= 1,2 m.
= 1,12 m,
= 1,76 m.

Canalele 2 şi 4: 11 = 0,48 m, 12
15

C

Concurenţii admişi În· etapa finală a concursului «Tehnium»

urmează să-şi trimită lucrările

pe adresa redacţiei pînă la 15 martie a.c. in cazul În care lucrările, dintr-un motiv sau altul, se dovedesc netransportabile (sau nu pot fi transmise prin intermediul
poşteO. juriul urmează a fi informat din timp pentru a găsi soluţii
corespunzătoare.
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1,6 m, 16

'3

= 0,56 m, 14 = 0,8 m,

Ing. M. IVANCIOVICI

ATENŢIE!

Numărul de lucrări originale cu care puteţi participa nu este
limitat In cazul in care aţi fost admis in etapa a OI-a şi doriţi să
trimiteţi, suplimentar, lucrări pe care le consideraţi de valoare
egală sau superioară celor inscrise in concurs (dar care nu au
fost gata terminate pînă la 31 decembrie 1971), juriul este de acord
să le includă direct În etapa finală.

=

f)e la

onlener .
f
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35
40
45
50
55

70
30

Consecvenţi

10

100
120

150

20

15

20

200

15

20

200

25

250

12

25

250

300

10

30

300

100

30

A:-

3OO

În care: c = viteza luminii (300000 km/s)
f = frecvenţa (Hz)
11 = lungimea de undă (m)
Se mai poate scrie:
300
1\(m)= f (MHz)
Cu aceste formule se determină pe ce lungime de undă va lucra emiţătorul, cunoscîndu-se, de exemplu, frecvenţa de oscilaţie a
cristalului de cuarţ.

SUPORT
PENTRU

CIOCANUL
I I

pe un post pentru audiţia cea mai puternică (adaptare la intrare). După aceea cele două bobine se fixează de bara de ferită punînd puţină parafină caldă.
Condensatorul de acord Cv are valoarea de 25-150
EF. Tranzistoarele T -T sînt de tipul EFT 317-320,
1 2
li 401 etc. Etajele cu tranzistoarele T 1-T 2 sint etaje
aperiodice, după care urmează un detector eficace
cu două diode D1 şi D2 de tip EFO sau D98. Semnalul detectat este amplificat de un amplificator cu
două etaje cu tranztstoarele T3 , T'I' de tip EFT 351353, MIT 39 etc. Tr este un transformator de ieşire de
la aparatele obişnuite cu tranzistoare cu etajul final
simplu. Se va folosi un difuzor cu impedanţa de 4-6.0.
cu o putere mai mare de 0,5 W. Toate condensatoarele folosite $int de tensiune mică, căci tensiunea
de alimentare este de 4,5 V. Pentru montaj se poate
folosi o cutie de aparat portabil fabricat la Uzinele
«Electronica».
M. BAGHIUS

I

Re-ISi.;:

·45V

--~~--~~~~~~----~.--~~~----~--~--------~~~

F

Deosebit de solicitate de către radioconstructorii amatori, tabelele cuprinzind relaţiile
de convertibilitate dintre lungimea de undă
(A) şi frecvenţa de oscilaţie «f» pornesc de
la raportul:
c
A=Ţ'

DE

rubricii noastre şi contind pe experipe care aţi dobîndit-o, vă prezentăm construcţia
unui receptor cu amplificare directă cu tranzistoare
utilizate curent. Montajul foloseşte 4 tranzistoare şi
două diode şi este alimentat de la o baterie plată
de 4,5 V. EI poate fi intrebuinţat pentru recepţionarea
principalelor posturi din banda de unde medii. Aparatul foloseşte o antenă de ferită, pe care este montat
circuitul selectiv de intrare şi i se poate cupla prin
condensator~1 C şi o antenă exteri~ară. Circuitul. se9
lectiv se realizează pe o bară de fentă lungă de circa
120 mm şi cu fb = 8-10 mm. Pentru banda de unde
medii, ansamblul L -L are următ~arele ~al~ri:
t 2
bobina L are 65 de splre, Iar ~ are 10 splre, bobmaJul
1
realizÎndu-se cu sîrmă din C-u-Em + M cu ~ = 0,2
mm. Ele se bobinează pe o carcasă de hirtie direct
pe bara de ferită. Ansamblul de bobine se montează
la 1/3 -1/4 din capătul barei (fig. 2). Distanţa dintre
L şi L se alege atunci cind aparatul este acordat
1
2
enţa

90

-Ca SO,O

+

L-~~

____

~

______

~~

__

~

__

~

____-+______

~~-4

___

~

__

6V

~+

F/g 1

fiq 2
Nu o dată, executînd lipituri cu cositor şi nefolosind suporturi adecvate pentru ciocanul de lipit (cu
protecţie termică), riscăm mici arsuri neplăcute. De asemenea, destul de des se ard din neatenţie cordonul de alimentare al ciocanului sau alte obiecte care, În mod accidental, vin în contact cu ciocanul fierbinte.
Suportul executat conform fotografiilor Înlătură aceste neajunsuri. Totodată buretele umezit din
suport ajută la menţinerea curată a vîrfului care se curăţă În stare fierbinte, frecîndu-' de burete. Sticluţa
cOllţine apă şi asigură umezirea permanentă a buretelui. Se poate utiliza şi o bucată de pîslă sau pînză În
loc- de burete.
Spirala arcuitoare se confecţionează din sîrmă de oţel cu diametrul de 2 mm. Se poate folosi cu succes
sîrma de oţel zincată galvanic de la bătătoarele de frişcă (În formă de spirală), care se găsesc În comerţ.
Bucşa metalică din interiorul spiralei În care se introduce ciocanul trebuie să fie din fier. Această bucşă se
fixează, cu sîrme sau bride din tablă, de spirala protectoare. Nu se dau dimensiuni Întrucît suportul se
dimensionează În raport cu ciocanul de lipit utilizat.
Este recomandabil ca suportul să fie legat la pămînt, asigurîndu-se astfel şi o protecţie electrică În
cazul defectării izolaţiei ciocanului de lipit.
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Stud. VASILE CĂLINESCU
Vă propunem În acest articol construcţia unei plansete pentru desen aie cărei performanţe să fie apropiate de cele ale unei planşete produse industrial.
Construcţia este relativ simplă şi poate fi realizată la
un preţ de cost redus. Realizată ingrijit, ea vă va da
satisfactie deplină.
Aşa cum se poate vedea În desenul de prezentare
generală (fig. 1), mutarea riglelor În orice punct al
mesei de desen (1) se face prin deplasarea longitudinală a braţului lung (2) şi prin deplasarea transversală a braţului scurt (3) de-a lungul braţului lung.
Riglele pot fi rotite şi blocate la un unghi oarecare prin
acţionarea butonului (4). Butonul (5) serveşte blocării
braţului scurt prin contact cu fîş ia de tablă (6), aşa cum
se va vedea ulterior. Braţul lung culisează pe două
ghidaje (7) care se prelungesc În partea stîngă pentru
a permite utilizarea integrală a suprafeţei mesei.
Braţul scurt culisează asemănător pe braţul lung
(ghidaje 11). Culisarea se face cu ajutorul a patru role
(8) dispuse cîte două de o parte şi de alta. Rolele sînt
prinse de consolele (9) pentru braţul lung sau (10)
pentru braţul scurt, console asemănătoare ca formă.
Datorită elasticităţii acestor console se pot prelua
micile abateri de la linearitate ale ghidajelor sau eventualul ne paralelism al acestora. Butonul de blocare
la un unghi de rotire oarecare a riglelor (14) este
reperul 12. Biglele sînt prinse de colţar (1~). Unghiul de
rotire a riglelor poate fi apreciat pe scala (13) divizată cu
ajutorul unui corp divizor sau cu un simplu raportor
În 180 sau 360 de părţi.
Din fig. 2 se desprinde modul de deplasare'a braţului
iung. Detaliul 2A. evidenţiază aspectul în secţiune al
braţului, se disting bratul propriu-zis (2), ghidajele
pentru braţul scurt (11) şi un element de rigidizare
(16). Se constată, de asemenea, că prinderea rolelor
se face Între bratul inferior al console; (9) şi un element de fixare În puntea superioară (9 a).
Fig. 3 este o secţiune prin braţul scurt. Se observă
sistemul de culisare a braţului şi modul de blocarPa bratului scurt prin rotirea butonului (5), fapt ce duC(,
la presarea vîrfului său pe braţul lung, propriu-zis pe
fîşia de tablă prinsă de acesta. Rolele (8) sînt prinse
intre consola (17) şi elementul (17 a). Bufonul de
blocare (5) se înşurubează În bucşa filetată (18)
Butonul de rotire (4) este prins de tija cilindrică (20)
care se roteşte În bucşa (19). De tija (20) se prinde
colţarul (15) cu un şurub şi două ştifturi presate, aşa
cum se vede În fig. 3.
Fig. 4 reprezintă schiţa de execuţie pentru ghidajele
(7), iar În detaliul 4 A se redă poziţionarea ghidajelor.
Ele se execută din tablă de oţel sau alamă de 3 mm.
Muchia pe care se rotesc rolele se pileşte, aducindu-se
la o formă aproximativ semicilindrică.
Rolele se pot executa din oţel sau alamă conform
schiţei de execuţie din fig. 5. Se pot face dintr-o bucată
sau axul poate fi introdus ca piesă separată prin
presare. Ele se prind, aşa cum s-a văzut pe desenele
de ansamblu, între console de tip (9) şi elemente de
fixare de tip (9 a) pentru ghidajele mesei sau Între
console de tip (17) şi elemente de fixare de tip (17 a)
penw ghidajele braţului. Fig. 6 dă cote le pentru ambele
tipuri de consolă şi elemente de fixare, cote le pentru
cele de tip (17) respectiv (17 a) sînt trecute sub linia
de cotă, pentru cele de tip (9) respectiv (9 a) deasupra.
Cotele scrise o singură dată sînt comune.
Materialul este tablă de otel sau alamă de grosime
2,5-3 mm. Muchiile se rotunjesc cu o rază de 3-4 mm.
Cotele date În fig. 7 permit execuţia braţului lung.
EI se face din lemn ca şi, de altfel, elementul de rigidizşre (16). Se poate folosi orice esenţă de lemn.
Ghidajele bratului lung au dimensiunile În aceeaşi
figură ca, de altfel, şi elementul de rigidizare.
Poziţionarea lor este simetrică pe lungime. Poziţionarea transversală e redată În fig. 7 A de detaliu. ,
Ghidajele sînt din tablă de oţel sau alamă cu grosimea de 3 mm.
Fig. 8 reprezintă schiţa de execuţie pentru butonul
(4). Materialul recomandat este un aliaj de aluminiu
pentru a avea greutate redusă, dar, evident, se poate
folosi oţelul sau alama.
Bucşa filetată (18) şi butonul (5) se pot executa
conform schiţei din fig. 9. Materiale: oţel, alamă.
Bucşa se introduce presat În braţul scurt, care este
din lemn.
Tija pe care se prinde colţarul şi care permite rotirea
riglelor se execută, conform fig. 10, din oţel. Ea se
roteşte În bucşa (19), care este introdusă presat În
braţul scurt. Cote le pentru bucşă sînt date în fig. 11.
În aceeaşi figură sînt şi cotete pentru butonul de
blocare (12), ambele piese putîndu-se face din otf'1
sau alamă.
Fig. 12 ne dă schiţa de execuţie pentru colţar. Ei se
face din tablă de oţel sau alamă de 2,5-3 mm.
Scala (13) poate fi din tablă sau orice alt material
(carton gros, masă plastică) şi dimensiunile sale sînt
date În fig. 13.
Braţul scurt se execută conform desenului din fig. 14.
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LAMPĂ CU APLICAŢII
MULTIPLE
Această construcţie, cu un !'lsped elegant, nu implică
cheltuieli mai mari de 10 lei. In fundul unui vas alb din
masă plastică, de forma unei emisfere, se practică o gaură
cu diametrul egal cu cel al duiiei. Partea duliei care iese
În exteriorul abajurului se acoperă cu un pahar din material
plastic, scurtat la dimensiunile corespunzătoare. Întregul
ansamblu se fixează cu un şurub înşurubat În dulie. Braţul
şi piciorul lămpii se execută din sîrmă cu diametru! de
cca 4 mm, Iăcuită sau - dacă aveţi posibilitatea - nicheIată.

Abajurul de plastic rezistă din
În cazul utilizării unui bec de 100

de vedere termic

Construcţia pe care v-o prezentăm permite realizarea,
În numai cîteva minute, a unui cuţit de dimensiuni mici,
foarte robust şi ascuţit, potrivit pentru sculpturi, intarsii
sau alte lucrări care necesită o fineţe şi forţă deosebite.
Lama este confecţionată din micile pile care servesc la
deschiderea fioletor. Mînerul, de dimensiunea şi forma
dorite, poate fi luat de la orice unealtă adecvată cu condiţia
să putem executa În el tăietura oblică descrisă În fig alătu
rată. Locaşul în care se fixează lama În mîner va fi scobit cu
precizie pentru a-i conferi un maximum de stabilitate.
După aşezarea lamei În scobitură, lama se va fixa prin
ataşarea bucăţii decupate şi strîngerea mînerului cu un
inel de prindere conic de alamă, luat, de exemplu, de la
un cartuş de vînătoare. Lama se va ascuţi definitiv În forma

;fSO

@.

-w~

dorită.

Ing. L. MARTIN

CE SE POATE FACE
CU O LOPATĂ?

[Line/de

©

strFngt're

.. Nu
Întotdeauna
avem la Îndemînă un
petic de hirtie pentru
un număr de telefon,
un nume, o adresă. O
fantă tăiată În capacul
pixului permite inmagazinarea unei benzi
de hirtie În spaţiul dintre mină şi capac.

v

DACA CEASUL DV.
NU ARE CIFRE
FOSFORESCENTE ...

BLOC DE

@-

vă puteţi construi suportul din fotografie.
Postamentul acoperă o baterie de 4,5 V
~are alimentează un beculeţ de lanternă.
Intrerupătorul de sonerie montat În serie
permite ca, fără a deranja pe nimeni, să
aflaţi ora chiar pe Întuneric.

ŞLEFUIT

Cuiele au lungimea de 30 mm. Prin apăsarea blocului
superior pe cel inferior, vîrfurile cuielor fixează foaia

abrazivă.

I
I

@

=============

în desenul de ansamblu este
iar schiţa din fig. 15 este edide funcţionare. În schiţă
bucată masivă de lemn, În
sit un schelet de bare de
din dreapta şi cel din
(două În figuri) bare de
orientative, execuţia se
de 25-30 mm) sau
În poziţia dorită se
prin strîngerea unui
În desenul de ansamblu) sau a unei piuliteşaibă (ca În schiţă).
.
eiere vă dorim reuşită deplină În realizarea
constructiei propuse!
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LABORATORUL
DEFECTE

ŞI

REGLAJE:

PERDEAUA APARATULUI
DE FOTOGRAFIAT

~~ZIIIT~1b

4

6
1-

rozetă

de reglaj pentru perdeaua descoperitoare; 2 - ax filetat; 3 - şurub de ;ixare a rozelei 1;
4 - rozetă de reglaj pentru perdeaua acoperitoare,.
5 - ax filetat; 6 - şurub de fixare a rozetei 6.

Ing. DAN PETROPOl

Simptomul caracteristic - atunci
cînd «perdeaua» aparatului nu funcţionează corect este o expunere
neuniformă a fotogramei. De obicei,
fiecare fotogramă este mai densă În
partea dreaptă şi mai transparentă În
partea stingă. (Considerăm că filmul
este Îndreptat cu suportul de celuloid
către cel care priveşte şi În poziţia
În care stă În aparatul de fotografiat,
adică desfăşurîndu-se de la stînga
spre dreapta.) Nu este exclus ca neuniformităţile de expunere să aibă o
distribuţie mai complicată, de exemplu,
trei zone mai intunecate şi două zone
transparente. Defectul de funcţionare
prezentat este destul de frecvent şi
destul de supărător. Cauza sa este
de cele mai multe ori intîrzierea sau
pur şi simplu mişcarea neuniformă a
perdelei acoperitoare. Mai rar se poate
întîmpia ca Tunc.ţionalea ambelor perdele să fie necorespunzătoare.
Pentru amatorii care nu cunosc principiul de funcţionare a obturatorului
cu perdea sînt necesare cîteva explicaţii. Acest obturator este format din
două perdele care glisează prin faţa
peliculei şi care sînt antrenate de un
mecanism cu arc. Fiecare dintre perdele «mătură» suprafaţa fotogramei În
1/30 secunde (există aparate la care
acest timp este mai mic). Tn poziţia
armat, perdeaua I (descoperitoare)
acoperă intreaga fotogramă, iar per~
deaua II (acoperitoare) este depozitată pe un tambur aflat În dreapta
aparatului. La declanşare, sub acţiu
nea arcului, perdeaua I se înfăşoară
pe tamburul din stînga, lăsînd descoperită o suprafaţă din ce În ce mai mare
din fotogramă. Perdeaua II este
trasă de pe tamburul pe care se afla
depozitată şi cu o intîrziere, care depinde de timpul de expunere ales,
acoperă porţiunea din peliculă care a

rămas descoperită după trecerea perdelei 1. Idealizat se poate considera
că între muchiile celor două perdele
se formează o fantă deschisă de lă
ţime constantă care parcurge cu viteză constantă întreaga suprafaţă ci
peliculei. Durata de expunere a fiecă
rei părţi din negativ depinde astfel de
lăţimea acestei fante, care este reglabilă printr-un mecanism comandat de
la rozeta de selecţie a timpilor de expunere.
rn realitate, lucrurile se prezintă ceva
mai complicat. Vitezele cu care se
mişcă cele două perdele nu sînt riguros constante şi nici riguros egale
între ele. Astfel încît atît Iătimea fantei
cît şi viteza cu care aceasta parcurge
suprafaţa fotogramei nu sînt constante. fnsă cu anumite toleranţe şi cu
anumite corecţii aduse cineticii obturatorului se obţin rezultatele pe care
le cunoaştem şi care sînt pe deplin

satisfăcătoare.
După această scurtă incursiune în
zona generalităţilor să revenim la cazul
concret care ne interesează.

Aparatul de fotografiat «Zenit)} b
are posibilitatea reglării independente
a vitezelor de mişcare ale celor două
perdele. Desigur, expunerea inegală a
peliculei ne sugerează ideea că una
dintre perdele, mai probabil cea de-a
doua, «rămîne în urmă» sau, dimpotrivă, demarează mai greu.
Se pot bănui două cauze: fie că
există resturi de film rupt pe glisiere,
ceea ce Împiedică mişcarea normală
a perdelelor, fie că tensiunea arcului
a slăbit, astfel Încît mişcarea uneia dintre perdele este încetinită. Există şi
alte cauze posibile, dar care sînt mai
greu de remediat, deoarece presupun
demontarea unei părţi mai mari din
aparat. Ne vom ocupa de acestea numai după ce vom ajunge la o cunoaş-

tere destul de completă a funcţionării
aparatului foto.
Vom trece la verificarea ipotezelor
noastre. Se scoate obiectivul aparatului de fotografiat şi se deschide capacul din spate. Se pune selectorul de
timp pe poziţia S, se armează, se
declanşează şi se blochează butonul
~e declanşare pentru expuneri mari.
In această poziţie, fiecare dintre perdele este complet depozitată pe tamburii respectivi, astfel Încît muchiile
glisierei sînt libere. Vom face un control vizual atent şi în cazul în care
descoperim resturi de film rupt sau
depozite de praf le vom Îndepărta.
Se poate Întîmpla ca această operaţie
Simplă să fie suficientă pentru remedierea defectului incriminat. În cazul
În care nu am descoperit nimic «interesant», vom Încerca să determinăm
care dintre perdele funcţionează incorect. Eliberăm decJanşatorul, armăm
şi cu selectorul de timpi În poziţia B
decianşăm. fn momentul declanşării
pleacă numai perdeaua 1, la eliberarea
declanşatorului pleacă şi perdeaua II.
Astfel avem posibilitatea să ascultăm
zgomotul pe care-I face fiecare dintre
cele două perdele. În principiu, nu
trebuie să existe diferenţe apreciabile.
rn cazu/în care există, putem determina
care dintre perdele rămîne În urmă.
Cum sînt foarte puţine şansele ca
defectul să constea În mărirea vitezei
de mişcare, deducem că perdeaua
care rămîne în urmă este vinovată de
expunerea defectuoasă. Pentru o ureche neformată, această probă este,
uneori, dificilă. Se poate şi este chiar
recomandabil să se recurgăşi la urmă
toarea verificare. Pregătim aparatul
pentru .expunerea S, decianşăm şi,
fără a elibera declanşatorul, introducem degetul În spaţiul liber dintre cele
două perdele. rn momentul eliberării
declanşatorului, perdeaua acoperitoare se va sprijini pe degetul nostru.
Executînd mişcări de translaţie, vom
constata neuniformităţi de mişcare,
rezistenţe la înaintare sau pur şi simplu
la eliberarea perdelei aceasta nu mai
execută suficient de energic mişcarea
de acoperire. Manevfînd convenabil
butonul de declanşare, se poate face o
verificare analogă şi pentru perdeaua
descoperitoare. Să presupunem că am
constatat că perdeaua a doua funcţio
nează fără suficientă energie. Vom trece la reglarea tensiunii arcului. Pentru'
executarea acestei operaţii avem nevoie de o şurubelniţă mică şi preferabil
magnetizată. Se aşază aparatul pe
masă cu orificiul În care se înşuru
bează obiectivul În jos şi cu orificiul
filetat pentru trepied spre cel care
operează. Placa de bază a aparatului

este prinsă În patru şuruburi crestate
pe care le vom demonta fără să producem zgîrieturi. Vom căuta să retinem poziţia plăcii de bază faţă de aparat şi locul fiecărui şurub pentru că
s-ar putea ca la remontare să avem
dificultăţi de poziţionare. Se trece la
identificarea celor două rozete de re'blaj (fig. 1). Introducînd şurubelniţa
În fiecare dintre crestăturile axelor
2 şi 5 şi răsucind În sensul săgeţii,
vom constata că acestea se deşuru
bează opunÎnd o rezistenţă elastică.
Nu vom executa mai mult de 1/4-1/6
de tură pentru a nu solicita În mod
inutil arcul. La un aparat defect, rezistenţele opuse de piesele 2 şi 4 au
valori deosebite, lucru care se simte'
destul de bine la mînă. În momentul
În care eliberăm axele filetate, acestea
revin la poziţia iniţială. Reglajul propriu-zis (de exemplu, mărirea tensiunii
arcului pentru perdeaua II) se execută
astfel:
- Se deşurubează şurubul 6 în timp
ce rozeta 4 este menţinută in poziţia
sa cu ajutorul unei pensete. De obicei,
rozeta de reglaj nu are tendinţa să-şi
modifice poziţia, dar vom recurge totuşi la această măsură de siguranţă
pentru a preîntîmpina surprizele.
- Se răsuceşte rozeta În sensul
săgeţii cu doi dinţi, cu ajutorul pensetei.
- Se imobilizează rozeta 4 prin reînşurubarea şurubului 6.
rn continuare executăm toate probele pentru verificarea egalităţii vitezei
celor două perdele.
In cazul În care nu s-au obţinut rezultate satisfăcătoare, executăm din nou
reglajul, răsucind rozeta cu încă unul
sau doi dinţi. Este de dorit să nu
exagerăm Întinderea arcului. După terminarea reglajului se montează placa
de bază.
Ultima şi cea mai importantă verificare se face executînd cîteva fotografii de probă.
În cazul pe care l-am discutat, dacă
s-a exagerat Întinderea arcului, partea
dreaptă a fotogramei va deveni mai
transparentă sau pur şi simplu latura
din dreapta a fotogramei nu este bine
conturată. Desigur că vom relua reglajul În sens contrar.
Pentru comoditate vom marca cu lac
roşu pentru unghii poziţia rozetei de la
care s-a inceput reglajul.
In sfîrşit, o ultimă observaţie. Dacă
aparatul de fotografiat avea tendinţa
să supraexpună, după reglaj poate
căpăta tendinţa să subexpună. Scurtarea timpului de expunere este neglijabilă şi dispare după un număr suficient de decianşări.

I
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Amatorii fotografi începători, dar nu o dată
şi cei avansaţi, sînt puşi in situaţia de a nu fi
pe deplin mulţumiţi cu calitatea copiilor lucrate. De obicei, calitatea necorespunzătoare
a acestor pozitive constă În prezenţa unei
dominante accentuate, care În cazul copiHOr
executate după un negativ color poate fi eliminată sau redusă în anumite limite prin
aplicarea unor filtre de corecţie, dar practic
nu poate fi influenţată În procesul de prelucrare normală a diapozitivelor color.
Cauzele principale ale acestor defectiuni
sint: expunerea incorectă a peliculelor' negative sau reversibile la fotografiere, folosirea unor materiale fotosensibile vechi sau
utilizarea unor soluţii parţial alterate pe timpul
prelucrării.
.
Prin folosirea unor reţete, relativ simple,
este posibilă eliminarea parţială sau totală
a voalului colorat sau a dominantei de culoare,
respectînd următoarele reguli:
1. Înainte de tratare În băile corespunzătoare,
copiile pozitive sau diapozitivul vor fi spălate
cu apă la 16-2d'C timp de 20 de minute;
2. Temperatura soluţiilor nu va depăşi HfC,
iar timpul de prelucrare exact se va stabili În
prealabil prin utilizarea unor probe;
3. Se vor utiliza numai .soluţii proaspăt
preparate;
.4. În cazul utilizării a două soluţii, între operaţiile de prelucrare se va intercala'o spălare
de cel puţin 10 minute.
Soluţiile de slăbire şi regimurile de tratare
sînt următoarele:
Pentru îndepărtarea d'ominantei galbene:
a) apă - 500. mi
alcool - 500 mi
acid sulfuric soluţie 10% - 10 mI.
Timpul de prelucrare: aproximativ 10 minute.
b) Soluţia 1
.
cloramină T sau B - 1 9
apă 100 mi.
Soluţia 2
acid Clorhidric soluţie 10% - 4 mi
apă 100 mI.
Baia propriu-zisă se prepară prin amestecarea a 10 părţi soluţie nr. 1-eu 1 parte soluţie
nr. 2. Timpul de prelucrare: aproximativ 1-5
minute.
c) peroxid de sodiu - 0,5 g
apă 100 mI.
Timpul de prelucrare: 2-4 minute.
(Atenţie: la prepararea soluţiei se va introduce peroxidul de sodiu În apă şi nu invers
pentru a evita o reactie violentă).
d) carbonat de sodiu anhidru - 0,2 9
acetoacetanilidă 0,4 9
apă 100 mI.
Timpul de prelucrare: 5-8 minute.
e) Soluţia 1
perhidrol - 3 mi
apă 100 mi.
Soluţia 2
hidroxid de sodiu - 2 9
apă 100 mi.

Baia de tratare propriu-zisă se prepară prin
amestecarea a 1 parte soluţie nr. 1, 1 parte
soluţie

nr. 2

şi

5

părţi apă.

Pentru indepărtarea dominantei purpurii:
a) Soluţia 1
clorhidrat de acid metaaminobenzoic 2 g
apă 100 mI.
Soluţia 2
.
borax cristalizat - 2 g
apă 100 mI.
La inceput materialul pozitiv se tratează
timp de 2-6 minute În soluţia nr. 1 pînă la dispariţia completă a imaginii purpurii, apoi, după
o spălare scurtă, operaţia se continuă cu soluţia nr. '2 timp de 2-4 minute.
Tot pentru îndepărtarea dominantei purpurii se pot folosi tratamente.le succesive În
oricare dintre următoarele băi acide, apoi În
băialcaline:

b1) acid tartric - 15 g
apă pînă la 100 mi
b2 ) acid clorhidric soluţie 10% - 20 mi
apă pfnă la 100 mi
ba) metabisulfit de potasiu - 1 9
apă 100 mi.
Timpul de tratare a materialului pozitiv În
baia acidă este de 1-3 minute, apoi, după o
spălare intermediară de 15 minute, tratamentul se continuă În oricare dintre următoarele
soluţiialcaline:

fosfat trisodic - 1 g
- 100 mi
c2 ) carbonat de sodiu anhidru
1 g
apă 100 mI.
ca) hidroxid de potasiu - 1 g
apă 100 mi.
Pentru indepărtarea dominantei verzi:
Se realizeazăslăbirea concomitentă a imaginilor parţiale galben şi albastru În următoa
rele băi:
Soluţia 1
iodură de potasiu - 2 g
iod metalic - 1 9
apă 100 mi.
Timpul de tratare În soluţia nr. f este de
aproximativ 2-5' minute, apoi, după o clătire
scurtă (timp de 1 minut), mater.alul pozitiv
se introduce in
Soluţia 2
tiosulfat de sodiu cristalizat - 2 g
apă - 100 mI
Timpul de tratare: 5.:.6 minute.
În incheiere trebuie să mai adăugăm că toate
operaţiile de slăbire a dominantelor de culoare
se încheie printr-o spălare intensă timp de 15
minute. De asemenea trebuie să avem În vedere faptul că prin operaţiile de slăbire, pe
lîngă reducerea În intensitate a dominantei de
culoare respective, imaginea În ansamblu se
deschide, devenind mai luminoasă; de aceea,
cele mai bune rezultate se obtin cu pozitivele
ceva mai dense iniţial (uşor supraexpuse În
cazul hîrtiilor sau uşor subexpuse in cazul
diapozitivelor cOlor).
CI)

apă

1. De ce

fotografiaţi?

Sînt posibile multe răspunsuri. De la «Nu ştiu» pînă la
«Ca să înţeleg mai bine cele care se petrec În jurul meu»
sînt posibile o mulţime de atitudini. Este posibil chiar răs
punsul «De fapt, nu-mi place să fotografiez, dar Imi place
să mă ocup cu mecanisme complicate», Desigur, un artist
fotograf, căci fotografia este o artă În cel mai propriu sens
al cuvîntului, va fi ultragiat de ultimul răspuns sau va zÎmbi
superior la primul răspuns. Bineînţeles, cei mai mulţi dintre
cititori vor răspunde: «Pentru că doresc să-mi creez amintiri». Cei mai multi dintre cititori se vor Întreba ce rost au
§tceste întrebări Într-o revistă cu pronunţat caracter tehnic.
In definitiv, toţi facem fotografii, ceea ce aşteptăm de la
«Tehnium» este să ne înveţe cum se pot face mai bine.
Situaţia reală este următoarea: nu se poate face un lucru
mai bine dacă nu ştim ce Înseamnă mai bine, adică dacă
nu ştim ce dorim să realizăm.
Un exemplu este folositor. O fotografie redă ecranul unui
televizor pe care se poate vedea o fază dintr-un meci de
fotbal Într-o zi ploioasă. Este de la sine înţeles că o asemenea
fotografie nu are nici o şansă de realizare din punct de vedere tehnic. Granulaţia lJlare, contrastul scăzut fac aproape
de neînţeles subiectul. In plus, faza de fotbal nu este interesantă. Titlul pe care-I poartă este «Duminică la meci».
Şi, totuşi, În expoziţie concentrează interesul publicului.
Nu există decît o singură explicaţie: pentru că pentru oricare privitor reprezintă o amintire.
Deci trebuie să răspundeţi, totuşi, la întrebarea: «De ce
fotografiaţi ?»

II. Se vede tot, pînă la ultimul amănunt. ..
Se pot fotografia chiar stele care nu sînt vizibile cu ochiul.
Nu puţini au fost fotografii surprinşi de apariţia unor asemenea stele. Explicaţia constă În aceea că ochiul cumulează
energia luminoasă emisă În cca 1/20 secunde, pe cînd placa
fotografică cumulează energia luminoasă emisă În minute
sau chiar ore. Desigur, aceste fotografii sînt interesante
din punct de vedere ştiinţific. Dar oricare dintre fotografiile
noastre trebuie să fie interesante ştiinţific.
Această prejudecată a ultimului amănunt ne face să nu
exploatăm multe dintre situaţiile şi subiectele interesante
din cauză că nu se poate vedea În fotografie ultimul amănunt.
Pînă nu de mult, tehnica color interzicea fotografierea
contre-jour. Nici azi În această situaţie de iluminare nu se pot
indepărta complet distorsiunile de culoare. Priviti cu atentie distribuţia culorilor pe subiectul real aflat În contre-jour.
Va trebui să recunoaşteţi că realitatea este mai apropiată
de ceea ce redă fotografia decît de ceea ce vă închipuiti
că reprezintă distribuţia de culori după o privire neatentă.
{jeci trebuie să răspundeţi şi la întrebarea: «O fotografie
trebuie să fie copia perfectă a realităţii?».
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Desigur, fiecare amator de diapozitive cunoaşte
toate necazurile unei proiecţii cu un aparat normal
pe ecran: masa şi scaunele se deplasează, cărţile
din bibliotecă ajung sub diaproiector pentru a-i regla
poziţia, ecranul se mişcă, iar cel care proiectează
este condamnat să caute şi să aranjeze pe întuneric
diapozitivele (căci pentru o proiecţie bună este absolut necesar intunericul).
Toate aceste neplăceri le puteţi înlătura construindu-vă diaproiedorul semiautomat descris mai jos.
1. Descrierea
Proiectorul, dispOZitivul de comandă şi ecranul
transparent (sticlă mată) sînt înglobate într-o carcasă
unică, frumos finisată, care constituie o piesă de mobilă. Un simplu buton de sonerie, legat la aparat printr-un cordon bifilar discret, permite schimbarea diapozitivului fără nici un efort, Într-o fracţiune de secundă
de întuneric.
2. Principiul de funcţionare
Schema electrică din fig. 1 nu necesită decît puţine
explicaţii suplimentare. Camel e. (15) şi (16) sînt discuri
din material plastic (\6 25 x 12 mm) înfăşurate pe porţiuni de circumferinţă cu cite o f1şie de tablă de cupru,
lată de cca 12 mm pentru scurtcircuitarea lamelor
de contact.
Iniţial, cama (15) este În poziţia corespunzătoare
contactului deschis între cele două lamele 1nseriate
În circuitul motorului de antrenare (alb = izolator).
Acest contact se inchide prin apăsare pe butonul
(18), ceea ce pune ln mişcare motorul. In momentul
imediat următor, cama (15) rotindu-se, cele două
lamele slnt scurtcircuitate, iar contactul se reţine
pe această cale, indiferent de timpul de acţionare
asupra contactului manual (18). Pirghia (11) va face
o rotaţie de 360 0 pînă cind contactul este din nou
intrerupt, punind 1n mişcare, prin intermediul pirghie;
(9), sania (2) care execută operaţia de schimbare a
diapozitivului.
In aceiaşi timp, cama(16), care era initial in poziţia
corespunzătoare închiderii contactului becului (7)
de projectie~ rotindu-se, stinge acest bec, care se
va reaprinde doar după ce noul diapozitiv se află În
dreptul obiectivului, cînd cama ajunge din nou În
poziţia

iniţială.

La deplasarea saniei (2) către dreapta, limba acesteia
antrenează ultimul diapozitiv din magazia (3), pînă
in dreptul obiectivului, impingind totodată diapozitivul
proiectat anterior, care cade 1n magazia (8).
Indicaţii pentru construcţie
Diapozitivele sint montate În rame din comerţ sau
construite din carton.
Motorul de antrenare este un microelectromotor
de curent continuu, de 6 V, de turaţie mică, din comerţ.

Alimentatorul se poate şi el procura din comerţ
(alimentator pentru aparate de radio tip «Mamaia»).
Transmisia este absolut necesar să satisfacă un
raport de reducere minim de 1:80, pentru care recomandăm angrenajul melcat.
Ca lampă de proiecţie este suficientă utilizarea unui
bec de 6 V/35 W.
Condensorul se confecţionează din două lentile
planconvexe cu diametrul de 50 mm şi distanţa focală
de cea 70-80 mm, montate ca În fig. 4.
Obiectivul este un obiectiv pentru aparatul de mărit,
avînd distanţa focală de 45-50 mm.
Magazia (3) se confecţionează cu uşurinţă pe un
lemn pătrat cu latura de 50 mm. Asamblarea sa se
observă clar din fig. 2. Jocul ramelor diapozitivelor
trebuie realizat la valoarea cea mai mică, care îngăduie
trecerea lor cu uşurinţă.
Pirghia (11) se montează prin lipire pe axul (12),
perfect perpendicular. Şurubul M 3,5 lipit pe (11)
serveşte drept piatră de culisă.
Axul (12) este Iăgăruit în suportul din tablă figurat
în detaliul poziţiilor (12), (11) din fig. 2.
Pirghia (9) îmbucă În şurubul (10), montat În sania
(2) şi, totodată, 1n şurubul pîrghie; (11), oscilînd in
jurul ştiftului montat in plasa (1) cu uşurinţă.
La rotirea axului (12) sania trebuie să transporte
diapozitivul din magazia (3) pînă exact deasupra
condensorului 4, iar la intoarcerea ei să permită căde
rea diapozitivului tHmător În poziţia necesară pentru
reluarea mişcării.
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Pfrghie manivelă

J~

A,
Tranemlllbii reductor

1~'
15

Cama
C.m!

Pereţi

17
18

19,20

22
23
24

811/asW •• u 45W

grolO,6
gros 1
1113,5x6
gros 1
~ 4x85
raport 1;80 mm
vezi Tn text

Placaj melaminat

gros 4

sau

confecţJonaUI:

rn

text

Comert
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lemn brad
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Carcasa proiector
SliclA mata
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Suport oglinda
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dlat. 1-45-50

Comert

Comerţ

Mlcroelectromotor

16

18xl80x200
groB 3
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Pertlnax, tedolit
TablA zincat"

Magazie
Condeneor (lentile)

8
g

Dimensiuni

PFL

Sanie

4

Material

ştecoar ,1 priză -

vezi fig. 5

Diapozitivul alb-negru este mai rar întîlnit în practica fotoamatorului. Cu toate că În multe cazuri
este de nein)ocuit;datorită unui interval de străluciri de pînă la 1:200 (faţă de cefe mai bune hîrtii fotografice
care poseda maximum 1:20-1 :30), se preferă diapozitivul color. Mai redus ca pret decît colorul necesită
un proces de prelucrare În aparenţă mai complicat.
'
Dac~ la d~apOz!tivele foto.... ~atorită c~nsumului relativ redus de peliculă, problema preţului de cost
nu este chiar atit d~ Importanta, In cazul cmeamatorilor problema se schimbă.
Spr~ deosebire de col.or, procesul t~hn?'o.gic nu este complicat decît În aparenţă, aici existînd
r~ţet~ «universale» pentru once gen de pelicula ŞI tOleranţe mult mai largi 1n privinţa temperaturilor si a
tlmpllQr de prelucrare.
.

2 m, 1 prizA radloflcare, 3 m cablu blfHer de sonerie cu

radio ficare. $uruburi, sfrmit. cuie, ele!.

În tabelul ce urmează se prezintă regimurile de prelucrare pentru trei dintre peliculele uzuale În
practica cineamatorilor.

lucrare
Nr.
crt.

Timpul
În minute

Denumirea
operaţiei

15

1 Developare
2 Spălare

Prelucrare
a întuneric

Prelucrare
a

t-----

lumină

185 - - - ! P f

3

Albire

4

Spălare

5

Clarificare

6

Spălare

7

Solarizare

ff

8
10

3-5

,10445 104180

10

20
16+4

A 826

7

19±1

iA 830

5

16+4

7

19+1

5-7

5
5

4

6-8

secundară

Codul
soluţiei

-

A 831

-

16+4
100W 75W
1m 1m

bec
nitrafot

8

Developare

6

19+1

9

Spălare

1

16±4

-

Fixare

5

17±2

A 850

16±4

-

10

Secl/l.ln~ pr/n
eondenSOi-

104'180 .U

9-H

primară

Temperatura
În grade Celsius

1

Spălare

12

Uscare

30

20

-

A 841

la temperatura
, camerei

F/t}.4
Primele patru operaţii se execută la Întuneric complet sau la lumina lămpii de laborator cu bec de
15W prevăzută cu filtru ORWO-108 (verde inchiS) la distanţa de minimum 0,75 m. Cele trei tipuri de peliculă
din tabel au următoarele caracteristici:

-----~

Denumirea

-- ---\~- /
\

\

UP 15

Producătorul

I

I

Sensibilitatea la

lumină

Sensibilitatea la

lumină artificială

Sensibilizarea

de zi

generală

04180

0445

Şostka-Şumsk

ctPNnică

ORWO-RD.G.

Uzina

1s<' DIN

HfDIN

24°DIN

15°DIN

16' DIN

26° DIN

pancromatică

pancromatică

pancromatică

-

U.R.S.S.

COMPOZITIA SAILOR DE PRELUCRARE (VOLUM FINAL 1 I SOLUTIE)

I

Codul

soluţiei

Componenta

(

Cantitatea in grame

I

Cursa se
a

reglează

din

poziţia

pietrei de

culisă şi

A 826

Metol

Este bine ca alimentatorul să aibă la ieşire posibilitatea reglării tensiunii (3 borne): 6 V, 8 V, 10 V.
lamele de contact se confecţionează din tablă de
alamă sau arc de oţel (cu dimensiunile de 0,4 x 5 x 50
mm fiecare), fiind astfel montate Încît să preseze
bine pe camete (15) şi (16).
Diametrul notat cu x la poziţia (6) se va realiza
după dimensiunile obiectivului procurat. Orificiul se
centrează exact deasupra ~ condensorului pentru a
avea o luminozitate bună. In acelaşi scop, becul de
proiectie va fi perfect centrat pe axă.
Intregul ansamblu se închide într-o cutie paralelipipedică din placaj, În care se montează, conform
fig. 5, oglinda (23) cu suportul ei (24), sticla mată (22)
(cu partea lucioasă in afară).
Diapozitivele se pot proiecta şi pe un ecran normal,
scoţînd sticla mată şi reglind obiectivul, dar in acest
caz proiectorul nece~ită un bec de cel puţin 12 V/50 W.
Automatizarea acestui diaproiector este deosebit
de simplă, cu ajutorul unui magnetofon care va executa contactul (18) la intervale prestabilite, magnetofon care realizează şi fundalul sonor.

2
14
25
2
40
10
2
2,5

Hidrochinonă

ştiftului.

Sulfit de sodiu anhidru
Bromură de potasiu
Carbonat de potasiu
Sulfat de sodiu anhidru
Hidroxid de sodiu
Rodanură de potasiu*
A 830

Bicromat de potasiu
Acid clorhidric

A 831

Sulfit de sodiu anhidru

A 841

Metol
Hidrochinonă

suim de sodiu anhidru
Carbonat de sodiu
Bromură de potasiu

iA 850
r...
*

Sulfocianură

Tiosulfat de sodiu
Metabisulfit de potasiu

I

5
1,84 mi (densitate 1,84 g/cm 3 )
50

I
I
I
I

I

5
6
40

40
2
200

40

de potasiu, tioCianat de potasiu.
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ŞAPĂ DE RULARE

Roţile

de automobile Înzestrate cu anvelope de
cauciuc şi cameră toroidală de aer au suferit În principiu, de la inventarea lor de către ... medicul veterinar
Dunlop, puţine modificări. Evident, este vorba de
modificări de principiu constructiv. Tehnologic, fabricaţia a fost dezvoltată continuu, realizînd o ridicare
considerabilă a parametrilor de funcţionare. Totuşi
după apariţia, anunţată cu multă vîlvă, a pneurilor
fără cameră, ale căror calităţi de exploatare sînt Încă
discutabile, a urmat o perioadă de relativă linişte.
O linişte doar aparentă, deoarece În realitate automobilele şi, mai ales, proprietarii lor şi-au mărit neîntrerupt pretenţiile faţă de calităţile pneurilor.
Din partea industriei de anvelope se cereau tipuri
noi care să asigure:
- rezistenţă şi durabilitate mărite în condiţii de
exploatare la viteze mari şi încărcări majorate pe
pneuri cu dimensiuni nominale cît mai reduse;
- manevrabilitate mai sigură;
- capacitate mărită de preluare a momentului de
tracţiune pe roată;
- calităţi îmbunătăţite de comportare la frînare;
- capacitate de rulaj la viteze Înalte şi multe altele,
printre care, în special, eliminarea sau măcar diminuarea scîrţîitului supărător produs de alunecarea
laterală a pneu lui În curbe.
Printre ultimele realizări ale industriei constructoare
de pneuri se Înscriu anvelopele cu corduri radiale.
Să încercăm să vedem care este realitatea despre
pneurile radiale şi in ce fel răspund condiţiilor ce li
se impun. Pentru aceasta este nevoie să cunoaştem
mai întii care este construcţia internă a unui pneu
modern în cele două variante principale: pneul convenţional (cu cord diagonal) şi pneul radial (cu ,cord
radial).
După cum se observă din fig. 1, 2 şi 3, pneu riie sînt
formate din cîte o carcasă toroidală din pliuri de cord
petrecute peste cîte două taloane circulare, învelită
în cauciuc pe ambele suprafeţe (interioară şi exterioară) şi prevăzută cu un strat de uzură din cauciuc
denumit «şapă». Pliurile de cord sau aşa-numitele
«pînze» sint un gen de ţesătură textilă sau din alte
materiale cu firele paralele, neimpletite, invelite individual În cauciuc. Realizarea carcasei din această
pînză de cord se poate face în două moduri:
1. Dispunerea pliurilor «În diagonală» faţă de torul
carcasei ce urmează a se realiza sub un unghi de
cca 4(ţ...45°, următorul pliu fiind dispus încrucişat faţă
de precedentul. Se realizează astfel un număr de pliuri
de cord ce depind de sarcina statică cu care urmează
a fi încărcată anvelopa în exploatare, număr ce, de
regulă, se marchează pe flancuri, de exemplu 4 pliuri
de cord = 4 «ply-roting».
2. Dispunerea pliurilor «radial» faţă de carcasă sub
un unghi de 88 pînă la 90°, de regulă in număr de două,
şi un număr suplimentar de pliuri dispuse diagonal,
însă numai sub şa pa de rulare.
Să vedem acum care este efectul acestei modificări
constructive.
Pneul cu cord diagonal prezintă o elasticitate practic
constantă pe Întreaga circumferinţă a secţiunii, pe
cînd cel cu cord radial are o elasticitate foarte mare Re
flancuri şi una foarte redusă pe şapa de rulare. In
timpul mersului, anvelopa îşi schimbă permanent
forma prin flexarea flancurilor sub sarcină cît şi prin
întinderea şi comprimarea zonală a întregii carcase
ca efect al preluării momentului de frÎnare şi respectiv
al transmisiei momentului motor (fig. 4 şi 5).
Deformările sînt însoţite de deplasări relativ importante ale pliurilor de cord la pneurile cu cord diagona!
şi extrem de reduse fa pneurile cu cord radial (fig. 6).
Rezultă deci imediat că pneul radial se va Încălzi
mult mai puţin În timpul rulajului decît cel convenţional
(diagrama 1), căldura fiind unul dintre principalii
duşmani ai marii longevităţi a cauciucului.
Diferenţierea flexării Între şapă şi flancuri face ca
«radialuluÎ» să fie mal mare. De exemplu,
un pneu 180 SR 15 (fig. 7) se obţine o mărire
a
amprentei in aliniament de cea 14%. Acelaşi
lucru reduce variaţiile de lăţime ale amprentei radialului la valori neglijabile În raport cu pneul cu cord
diagonal (fig. 4 şi 5).
În ceea ce priveşte comportarea În viraj, se observă
(fig. 8) că sub influenţa unei forţe laterale pneul
cu cord convenţional din cauza flexibilităţii constante
pe secţiune se deplasează În întregime faţă de jantă,
rezultînd un rulaj pe muchia şapei cu micşorarea sensibilă a amprentei. in cazul pneului radial, acesta {(se
culcă» pe calea de rulare, amprenta rămînînd aproximativ constantă ca valoare. Uzura scade deci considerabil, concomitent cu păstrarea unei aderenţe convenabile.
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Pneu cu
radial

ŞAPĂ DE RULARE

\
PATRU PLlURI DE CORD
--, __ ~,",-,D_:{A.GONA$:'J1AMAI SUB

PL/URI
DECORa

TALOANE

PNEU CU CORD

PNEU CU CORD
RADIAL

DIAGONAL

cord
diagonal

Pneu cu

Pneu cu

cord radial

Fig 6

fig,2
Pneu cu cOf>d

diagonal

CORD
RADIAL

La flexa,.ea flanel/rilor f;,.ele de cord
nu suferă deplasar' f'ecipf'oce

În concluzie, pneu riie cu cord radial prezintă urmă
toarele avantaje:
- Flexibilitatea ridicată a flancurilor conferă pneului la rulaj o amprentă de valoare mare. Aceasta are ca
efect o maneabilitate ridicată, stabilitate şi rezistenţă
mare la eforturi laterale.
- Flexarea mare sub sarcină cu frecări interne
reduse micşorează Încălzirea pneului şi pierderea de
putere la rulaj. Ca un dezavantaj se poate semnala o
oarecare vulnerabilitate la rulajul cu viteză pe flancuri,
de exemplu pe făgaş sau bordură. Pentru cord se
întrebuinţează materiale din cele mai diferite, de la
fibre textile pînă la metal şi fibre de sticlă. Întrebuinţarea acestora din urmă, materiale cu elasticitate
redusă la îndoire, conferă maximum de durabilitate
pneului.
ni;~n.r1'lrnp.lf! alăturate ca şi tabelul următor prezintă
unor teste de comportare comparativă a
nn",,,ril/~r cu cord diagonal şi radial.
Comportarea În
Parametrul

Durabilitatea
Stabiiitatea

şa pe;

Pneu!
cu cord
diagonal

de rulare

direcţiei

Comportarea la rulajul cu
foarte mică

%

Pneul
cu cord
radial

100

180

100

125

100

80

viteză

Comportarea la rulajul cu viteze
mari
Manevrabilitatea la rulajul cu
viteze mari

100

125

100

110

100

80

Atenuarea zgomotului pneurilor
În curbe

100

150

Aderenţa
umedă

100

125

100

120

100

110

Uşurinţa

Aderenţa
umedă

la manevre de parcare

la

tracţiune

pe

la Moare pe

Economia de combustibil

şosea

şosea

S-ar putea Însă pune întrebarea de ce nu se fabrică
exclusiv pneuri radiale; printre altele, motivul principal îl constituie preţul de cost mai ridicat şi faptul
că nu se pot realiza pe aceleaşi utilaje ca şi pneu riie
cu cord diagonal.
În final trebuie să remarcăm că În ţările capitaliste,
cu toată reclama ce li se face, majoritatea automobilelor
se livrează cu pneuri radiale numai opţional şi contra
unui supliment de preţ. 1n ţara noastră, considerentele
de siguranţă a circulaţiei şi economicitatea fiind
preponderente, pneurile radiale intră ca echipament
standard al autoturismelor «Dacia» fără supliment
de preţ.

PROTECTOARE

IITI

În timpul deplasării vehiculului, roţile din faţă aruncă pietricele, nisip, murdărie,
apă şi, iarna, sare pe faţa de dedesubt a podelei autoturismului, provocînd, În timp,
deteriorări importante. Pentru a preveni asemenea deteriorări şi pericolul de coroziune, mulţi posesori de autoturisme montează protectoare de noroi În spatele roţilor
din faţă. Iată cum puteţi să vă confecţionaţi asemenea protectoare de noroi.

Materiale necesare:

Modificarea amprentei la un pneu
1BOX 15" Cu cortl diagana! şi radial

2 buc. covoraş de cauciuc tare de 304 x 152 mm (400 x 205 mm)
2 buc. tablă zincată de 143 x 304 x 1 mm
2 buc. tablă de alamă de 304 x 20 x 1,5 mm
14 şuruburi M 4 x 12 (sau 15) mm
14 piuliţe M 4
6 rondeie cu $lS de 4,5 mm
16 rondele elastice de 4,2 mm.
Protectoarele de noroi se compun din 3 piese: şorţ de cauciuc, suport de şorţ şi
tablă de rigidizare, Cele trei piese se asamblează cu cîte 4 şuruburi şi apoi se fixează
de marginea inferioară a aripilor din fa"ţă cu cîte 3 şuruburi. Găurile din marginea
aripii se dau doar la montaj corespunzător cu găurile date În suportul protectorului.
Celor interesaţi le putem oferi, suplimentar, detaliile constructive.
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COMPO~TA~EA ÎN VIRAJ

Ing. D. GHELERTER
Pentru sezonul rece, cu «ploi, lapoviţă şi ninsoare», vă recomandăm
care va ocupa un spaţiu minim, iar cheltuie-

confecţionarea unui garaj pliant
lile vor fi şi ele minime.

CORD DIAOONAI.

PNEU CU CORD RADIAL

CORD RADIAL
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Garajul pliant se poate desface şi strînge ca burduful unui acordeon,
asigurarea lui făcîndu-se cu un lacăt În ambele poziţii, strins la perete sau
cînd acoperă maşina.
Materialele necesare: oţel rotund cu (/) 10 (fier-beton), folie de polistiren
(sau prelată), şuruburi, piuliţe, tablă de 5 mm grosime şi, bineînţeles, puţină
Îndemînare.
Prima variantă este cea mai simplă şi este aplicabilă pentru cazul În care
puteţi parca maşina paraiel cu un perete, gard etc.
Din oţelul rotund cu (/) 10 confecţionaţi, conform fig. 1, cinci sau şase rame
1n formă de «U», Numărul lor variază În funcţie de gabaritul autoturismului
astfel: n = 0,04 R, În care: n = numărul de rame; R = raza sectorului de
cerc care cuprinde maşina (în cm).
La baza peretelui montaţi două plăci de tablă de 5 mm, de forma unui sfert
de cerc (fig. 2), prevăzute cu un număr de găuri de (fJ 11 egal cu numărul de
rame.
Extremităţile ramelor, filetate cu filet M 10, se introduc În găurile plăcilor
laterale conform fig. 3 şi se fixează cu piuliţe.
Peste ramele astfel montate se Întinde folia de polistiren (sau prelata) şi
garajul dv. este gata.
Pentru ca greutatea ramelor să nu solicite prea mult acestea se prind
Între ele cu nişte bucăţele de lanţ de 40 cm lungime fiecare.
A doua variantă este pentru cazul În care nu puteţi aşeza autoturismul
decît perpendicular pe perete.
În acest caz, primele 3 sau 4 rame, terminate cu ochiuri sau cu role conform fig. 4 - alunecă pe o b~ră de oţel rotund de (f) 15 mm, iar pe ultima
ramă, la bază, se prinde (sudat sau cu şuruburi) acelaşi sector circular ca la
prima variantă cu numărul de găuri corespunzător numărului de rame care
formează sectorul de cerc (n = 0,04 R).
In rest, construcţia este similară cu prima variantă, bineînţeles şi de această dată dimensiunile fiind În funcţie de mărimea şi tipul autoturismului dv.
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Precizăm

de a Început că rîndurile ce limba japoneză «kara» Însemnînd gol
nu constituie o lucrare de spe- şi «te» mînă).
cialitate despre karate şi nu vă propun o
Karate este totodată si o adevărată
metodă misterioasă, ultrarapidă, abso- ştiinţă (o tehnică În orice 'caz) a loviturilut garantată efc... pentru a deveni, lor executate într-o manieră cît mai
independent de context, invincibili; cu directă şi absolut salutară, În condiţii
atît mai mult nu-i vorba de o tehnică de legitimă apărare. In cadrul acestor
asimilabiJă fără exerciţiu metodic, efort
prezentări vom insista însă asupra eleîndelungat, voinţă exersată; deci nu... mentelor care definesc, mai ales, karaprintr-o simplă citire În 24 de ore.
.. teul ca exerciţiu fizic şi tehnică sportivă.
In cele ce urmează, nu ne vom propune
Trebuie să spunem, de altfel, că legea
decît descrierea cîtorva exercitii dintre etică fundamentală a karateului este
cele mai simple, ABC-ul karateului, legea nonagresiunii, scopul său fiind,
principiile sale (subliniind argumentarea chiar şi în situaţii limită, acela de a oferi
lor tehnică) şi modul În care aceste practicanţilor un mijloc eficace de aunoţiuni de karate, În sfîrşit, într-o situaţie
toapărare, într-o situaţie reală de luptă,
limită, se pot dovedi salutare; vom subîmpotriva unuia sau a mai multor agrelinia totodată că exerciţiile sînt adre- sori, neînarmaţi sau înarmati.
O mare dezvoltare o cunoaşte karateul
sate unui cititor dotat cu o condiţie
fizică medie şi care dispune de puţin
În forma sa competiţională (shiai), dotimp liber, cu scopul de a-i servi ca vedindu-se a fi un sport plin de bărbăţie.
exerciţiu de cultură fizică, sport, mijloc
Evident, loviturile nu sînt reale, ci reţide autoapărare.
nute inainte de a-şi atinge scopul.
urmează
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- comandată electronic - ne îngăduie azi
cu ajutorul unei succesiuni şi suprapuneri riguroase
de fotograme raportul precis dintre viteza de lovire (o acceleraţie
foarte mare Într-un timp foarte scurt) şi efectul decisiv al unei astfel
de lovituri.
Tehnica

să urmărim

La această jucărie muzicală, sunetele
sînt produse de trei ace cu gămălie
destul de elastice, de preferinţă de
oţel. Corpul păpuşii se confecţionează
dintr-un mic bloc prismatic din lemn,
avînd secţiunea de 10 x 20 mm şi înăl
ţimea de 45· mm. Partea superioară
a bucăţii de lemn va fi rotunjită pentru a
se da formă umerilor păpuşii. La cea
40 mm de· Ia marginea inferioară a
bucăţii de lemn se va bate un ac cu
gămălie lung, avînd grijă ca acesta să
nu fie îndoit de loc. EI va produce sunetul cel mai de jos. Un al doilea ac cu
gămălie se bate cu 4 mm mai jos decît
primul; al treilea - la alţi 4 mm mai
jos decît al doilea. Cel de-al doilea
ac cu gămălie este mai scurt decît
primul, iar al treilea este mai scurt decît
cel de-al doilea. Cu cît acul este mai
scurt, cu atît el va produce un sunet mai
înalt.
Aşadar, acele cu gămălie au fost
deja aranjate pe trei note diferite. În
cazul nostru, de exemplu, acul cu gă
mălie situat cel mai sus produce sunetul
«do», cel din mijloc sunetul «re», iar
cel de jos sunetul «mi-bemol». Acum
nu avem decî( să isprăvim confecţio
narea păpuşii. Incleiem gîtul - o bucă
ţică rotundă din lemn cu diametrul
şi lungimea de 10 mm. O minge de
tenis de masă îi va constitui capul.
Mîinile le putem face din sîrmă, carton
sau din placaj. Dacă sint din sîrmă,
le vom fixa in cele două orificii special
făcute in corpul din lemn, iar dacă
sint din carton sau placaj se încieiază.
Pe capul păpuşii vom pune o şapcă
(sau coif) din hîrtie. Cu ajutorul culori-
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lor şi pensulei vom «îmbrăca» păpuşa
şi-i vom da feţei expresia cea mai
potrivită. Detaliile cutiei le vom tăia
dintr-un carton gros. Laturii care constituie baza i se lipeşte o bucăţică de
lemn după care se consolidează cu
o altă latură tot din carton. Tăiaţi apoi
un disc dintr-un placaj gros de 3 mm.
În mijlocul· lui veţi face o mică gaură.
Înainte însă de a fixa definitiv discul,
Însemnaţi pe el punctele în care urmează să bateţi cuiele-mediatoare. Pentru
aceasta desenaţi mai intii pe disc trei
cercuri şi împărţiţi;..le in 12 părţi. La
intersecţiile razelor şi cercurilor înscrieţi melodia, mai bine zis, marcaţi sunetele. Cercul exterior va indica sunetele
înalte, cel intermediar pe cele medii,
iar cel din interior sunetele joase. în
partea cealaltă a discului bateţi cuiemediatoare, subţiri, la care va trebui
să tăiaţi partea care trece pe deasupra,
astfel încît atunci cînd discul se roteşte,
fiecare şir de cuie să atingă cu capetele
lor doar acul cu gămălie corespunză
tor lui, şi anume vîrful lui.
Reţineţi că într-un anume loc, acolo
unde Începe «melodia», lipseşte cuiul.
Discul se fixează la locul lui cu ajutorul unui cui cu floare mare - cel mai
bine cu un cui de tapiţerie. Înainte Însă
de a fixa discul, puneţi sub el o pereche
de inele din masă plastic~ care să-I
facă să se rotească uşor. In cele din
urmă încleiaţi pereţii laterali şi capacul
de deasupra al cutiei.
Melodia înregistrată pe discul nostru
nu este, desigur, unica melodie posibilă. La dorintă puteţi alege şi alta.

fotografică

devină accesibil oricărei persoane sănă
toase, indiferent de virstă şi sex.
Fiind o artă marţială (karate-do), prezintă un profund aspect fiziOlogic, scopul său final fiind o dezvoltare armonioasă şi o perfecţionare continuă fizică
şi

spirituală.

«Kara» capătă in această interpretare
un sens nou: gol de intenţii rele şi de
orgolii şi respect maxim faţă de om şi
viaţă.

2. Prin ce se deosebeşte karate de
celelalte tehnici şi exerciţii sportive?
- Jiu-jitsu (tehnica supleţii) este,
aşa cum ştim, un amestec complicat de
lovituri, strangulări, luxaţii şi proiectări.
Devine un mijloc eficace de autoapărare
după ani de antrenament.
- Judo (arta supleţii) este un sport
format din tehnici de control şi proiectări. EI a fost creat de Jigoro Kano, care
a eliminat din vechiul jiu-jitsu toate
procedeele dureroase şi periculoase
integrităţii corporale. Fiind in primul
rînd un sport, deci convenţional, judoUI,
pentru a putea fi aplicat într-o situaţie
reală, trebuie readaptat şi completat
cu tehnici de jiu-jitsu.
- A'ikido (arta concordanţei prin unirea efortului cu o anume solicitare spi":
rituală) este o artă marţială complexă,
care constă în special din tehnici articulare executate într-o manieră circulară
şi cu contact minim cu adversarul.
Momentul contactului coincide cu finalizarea tehnicii de a"ikido. Un a'ikidoka
nu blochează, ci eschivează atacul, stă
pînind o adevărată artă a deplasării şi
pivotării corpului. Numai marii experţi În
a'ikido îşi pot utiliza cu eficacitate arta
lor într-o situatie reală.
- Boxul este prin excelenţă un sport
convenţional; singura armă de luptă
fiind pumnul, şi acesta îmbrăcat În
mănuşi.

KARATE
DEZVĂLUIT
ELECTRONIC

Un boxer rămîne vulnerabil sub cenpoate fi· lesne ţinut la distanţă
prin tehnici nesportive.
- Karate. nefiind convenţional ca
judo şi a'jkido, are avantajul că tehnicile
sale sint simple, scurte şi directe deci mai uşor de invăţat şi automatizat
decit procedeele complexe şi complicate din judo, jiu-jitsu şi aikido.
Din punct de vedere neurofizk>logic,
karate este superior, deoarece tehnicile
sale au la bază reflexele necondiţionate
ale omului, În timp ce procedeele de
aikido, judo, jiu-jitsu se bazează pe
reflexe condiţionate. Acest lucru iese
in evidenţă foarte bine in cazul unui
În
atac surpriză, cînd se manifestă
primul rînd reflexele necondiţionate.
Faţă de judo şi jiu-jitsu. un karateka nu
intră În luptă corp la corp cu adversarul,
ţinÎndu;..I·· Ia distanţă prin eventualele
sale contralovituri. Astfel, in situatii
limită, karate apare ca cel mai simplu
şi mai eficace mijloc de autoapărare.
3. Scurt istoric al karateului
Ka rateu I nu este creaţia unui singur
om şi nici a unui singur popor: el a fost
elaborat şi perfecţionat progresiv În
timp, evoluţia sa acoperind cîteva mii de
ani. Originea sa se pierde acum 5000 de·
ani undeva în India sau China, unde,
după cum spune legenda, un prinţ a
făcut observaţii şi studii asupra comportării animalelor in luptă, selecţionînd şi
adapUnd citeva mişcări ca tehnici de
luptă «cu mîna goală» pentru om. ÎnceputUl karateului este· legat de numele
budistului indian Bodhidharma, care,
venit În China În anul 520 e.n., a pus la
punct pentru adepţii săi o serie de exerciţii fizice destinate dezvoltării rezistenţei şi forţei fizice. Mai tirziu această metodă de antrenament fizic a fost dezvoltată şi adaptată pentru a deveni ceea ce
azi este cunoscut ca o veritabilă artă de
luptă (shaolin-su-kempo). Dar adevă
rata dezvoltare a karateului are loc În
secolul al XV-lea, În Okinawa, in condiţiile interzicerii intr-un anume context - a utilizării şi portului armelor
albe. DezvolUridu-se tehnicile mai vechi,
indigene, de luptă fără arme şi combinÎndu;.le cu «shao-lin-su-kempo», tehnică importată din China, se pun bazele
adevăratului karate, În care mijloacele
naturale de apărare, utilizarea exersată
a muşchilor, miinile omului, în ultimă
instanţă, se substituie armelor albe
prohibite.
f
La inceputul secolului nostru, instructorii acestei noi tehnici, perfecţionată
În Okinawa, acceptă să-şi divulge arta
lor. Printre ei se numără şi Gikin Funakoshi, maestrul modern al karate-ului.
În 1936 Funakoshi întemeiază la Tokio
«Shotokanul», o adevărată şcoală de
karate, clasificînd şi raţiooalizind vechile
tehnici şi conferindu-Ie aspectul lor
de azi.
După
moartea maestrului Gikin
Funakoshi (1957), În vîrstă de 88 de ani,
elevii săi se separă şi-şi deschid săli
personale de antrenament, În care predau propriile lor stiluri. Iau astfel naş
tere numeroase şCOli, stiluri şi federaţii
de karate. Această situaţie de dezmembrare internă domneşte În karate pînă
În preajma Jocurilor olimpice de la
Tokio (1964), cînd se întemeiază o federaţie unică de karate, Zen Nippon Karate
Reume;"
De cîteva decenii, karate a depăşit
graniţele Japoniei, răspindindu-se În
intreaga lume. Azi karate-do cîştigă o
tot mai mare popularitate atit În Japonia
cît şi-n restul lumii, avind - aşa cum
arătam - o înaltă reputatie ca exerciţiu
fizic, sport, mod de autoeducare volitivă
şi mijloc eficace de apărare.
tură şi

~

De remarcat că eXlstă numeroase şcoli de
karate chineze (kempo, pakua, kung-fu, taichi-chuang etc.), coreene (taekwou-do), vie!nameze, iavaneze, filipineze etc,

Este vorba de un joc pentru
4, 6 sau mai multe persoane.
În funcţie de dimensiunile
platourilor metalice folosite
şi de spaţ~ul dintre acestea,
panoul pe care se joacă poate
avea forma unui pătrat cu
latura de 200 sau 300 mm.
Pe acest panou se trasează
cinci cercuri concentrice, iar ,JUCĂTOR
pe fiecare circumferinţă sÎ.nt No f t-::\
practicate 4 găuri la 90° (in
cruce), şi anume În cercurile
interioare pentru platourile
metalice, iar În cercUl exterior pentru duHile becurilor.
Fiecărui jucător i se atribuie patru platouri metalice
şi un bec. Performanţa constă În a plasa un satelit pe
orbită inaintea celorlalţi jucători. Jocul Începe după ce
a fost desemnat prin tragere
la sorţi cel care-I incepe. Primul jucător învîrteşte acul
cadranului din figură. Cadranul se execută dintr-o bucată de carton, colorată şi
inscripţionată conform figurii l lipită pe o bucată de
lemn separată sau chiar într-un colţ al panou lui. Axul
cadranului îl formează un şu
rub pentru lemn cu o rondelă
distanţier; pe porţiunea nefiletată a şurubului se roteşte
liber acul indicator,
Dacă acul acestuia se opreşte· Ia poziţia «start», el
poate Începe jocul, introducînd un plot pe cercul interior (cercul de start) În gaura

0

corespunzătoare
numărului
său de ordine. Dacă acul se
opreşte in oricare altă poziţie,
jucătorul trebuie să aştepte
un rind. După ce a introdus

unplot pe cercul de pornire,
la rîndUi următor, jucătorul,
conform indicaţiei cadranului· . Ia care s-a oprit acul
(250 km, 550 km, 400 km, 700
km, «Nici o mutare»), introduce ·unal doileaplot pe
cercul indicat, becul însuşi
pe cercul exterior (dacă acul
se opreşte la 700 km) sau
aşteaptă rîndul următor. Dar
becul nu se va aprinde pină
cind nu se introduc toate
ploturile În găurile respective. Dacă acul se opreşte
la start sau la o indicaţie
unde jucătorul a introdus
deja un plot,el pierde rîndul.
Primul jucător care şi-a amplasat pe cercuri toate ploturiie şi becul se consideră a
fi. ciştigător. Satelitul său,
reprezentat prin becul care
se aprinde, a fost plasat pe
orbită. Ceilalţi jucători pot
continua pentru a desemna
locurile următoare.
Cablajul jocului rezultă din
figura alăturată. Liniile verti- '
cală şi orizontală corespund
unui joc pentru 4 persoane,
iar În cazul unui joc pentru
mai multe persoane se adaugă un număr corespunză
tor de diagonale. Becurile
sînt legate În paralel la una
sau mai multe baterii, În funcţie de luminozitatea dorită,

tiEC(J!?1

f
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--"-------------------ATENŢIE!
Jocul poate fi inceput, in ordinea trasă' la sorţi, numai de jucătorul
care a reuşit oprirea acului pe cadran in dreptuJ poziţiei «Stari»,
Dacă acul se opreşte in dreptul unei linii de separaţie, se repetă
incercarea. Dacă acul se opreşte la o poziţie deja jucată sau la poziţia
«NUci o mutare», jucătorul pierde rindul.
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fig. 2.) Frecvenţa de echilibru a punţii este dată de
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sĂ NE CUNOAŞTEM SINGURI

Psiholog A. TABACHIU

Prin dexteritate manuală, examinată în mod frecvent
În cadrul aptitudinilor pentru tehnică, se poate înţelege'
abilitatea efectuării rapide şi precise a unor mişcări'
simple cu ajutorul miinilor. Această aptitudine este
necesară în foarte multe profesiuni care implică operaţii de muncă executate manual (strungar, ţesător,
linotipist etc.),
Ca şi majoritatea testelor de performanţă, cele folosite În mod curent pentru a măsura dexteritatea manuală sînt de tipul creion-hîrtie şi se pretează foarte bine
la standardizare, permiţînd astfel stabilirea rangului
fiecărui subiect dintr-un anumit grup.
Se pune însă problema deosebirilor dintre mobilitate
şi acurateţă sau precizie. De exemplu, o persoană
poate plasa mai multe puncte într-o suprafaţă dată.
Alta poate executa mai multe puncte într-un anumit
interval de timp. Care dintre acestea poate fi considederată că are o dexteritate manuală mai mare? Testul
pe care îl prezentăm mai jos pune accentul pe acurateţea execuţiei, pornind de la premisa că o persoană
care ezită nu poate fi considerată ca avînd dexteritate
manuală.
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• Radioastronomii de la Observatorul francez Meudon.Nan~ay au la
activul lor descoperirea a 'trei dintre
cei patru pulsari cunoscuţi pînă in
prezent; ultimul este botezat JP 1933
şi se află la peste 20 000 de ani-lumină
de sistemul nostru solar, in direcţia
constelaţiei Lebăda. EI este cel mai
depărtat şi mai intens ca emisiune
din cele
primul fiind
În

personice.

Dexteritate manuală foarte bună . . .81-98
Dexteritate manuală bună . . . . . .81-98
Dexteritate manuală bună . . . . . .74-80
Dexteritate manuală satisfăcătoare .. 65-73
Dexteritate manuală nesatisfăcătoare 0-64

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte

1. X )()( x X o o o o o o x J( X X x'o o o o o o
2. l( o o o o o o x x x x x x x x x o o o o o o
~xxooooooxxxxxxxoooooox
~XXXOOOOOoxxxxxxOOOOOox

~XX)(xooooooxxxxoooo~oxx
~OOOOOOXXXXX~xxooooooxx

70XXXXXOOOOOXXXXOX00000
~ooxxxxxooooxxxxoxooooo

~OOoxxXXXoooXXooooooxxx
~ooooxxxxxooxxooooooxxx

Cu braţul în aceeaşi pozitie ca În partea l-a a testului, trageţi o linie continuă deasupra literelor X şi dedesubtul literelor O aflate pe fiecare linie, ca În exemplul

11. o o o x x x o o o x x X X X X o X o o o o o
12. X )( X o o X x o o o o x X x x o x o o o o o
BXXXOOOxxoooxxxXoxooooo
KXXOOOXxoooxxxxxoxooooo

următor:

~ooxxxooooxxxxxxoXoOooo

PARTEA A II-A

PARTEA l-A

Pentru a lucra acest test aveti nevoie de un creion
cu o lungime de 17 cm (lungimea obişnuită a unui
creion nou). Ţineţi creionul cu braţul întins in faţa dv.
Cu braţul şi mîna În această poziţie faceţi un X în
fiecare cerc şi un punct În fiecare pătrat. X nu trebuie
să depăşească circumferinţa cercului. Exersaţi pe
testul de mai jos, lucrînd o dată cu mina dreaptă şi
a doua oară cu mîna stingă.
Acum lucraţi următoarele două teste, primul cu
mîna dreaptă şi al doilea cu mîna stingă, reţinÎnd faptul
că precizia este mai importantă decît viteza. Limita de
timp este de 1 minut.

Folositi, după preferinţă, mîna dreaptă sau stîngă.
ca liniile pe care le veţi trage să nu atingă
vreun X sau O. Limita de timp este de 2 minute.
Verificaţi cum aţi lucrat şi acordaţi-vă un punct pentru fiecare pătrat sau cerc marcat corect În partea
întîia a testului. Dacă punctul dv. se găseşte În afara
pătratului sau dacă vreuna din părţile lui X interferează
circumferinţa cercului, nu obţineţi nici un punct.
Pentru fiecare linie trasată corect în a doua parte a
testului acordaţi-vă cîte şase puncte.
T vtalizaţi punctele obţinute În ambele părţi ale testului ŞI împărţiţi la doi. Rezultatul raportaţi-I la urmă
torul etalon:
Fiţi atenţi

xoxx

C6.

Este cunoscut faptul că În ultimii douăzeci de
ani industria maselor plastice a căpătat o dezvoltare excepţională. Şi la noi în ţară această ramură a
industriei chimice s-a dezvoltat mult, în următorii
ani ea urmînd să se extindă şi .mai mult.
Interesul atit de mare pentru materialele plastice
se datoreşte multor factori, printre care amintim
proprietăţile lor dielectrice superioare, greutatea
specifică redusă, proprietăţi mecanice bune, stabilitate la actiunea acizilor şi bazelor, transparenta
unora dintre ele întrece pe cea a şticlel efc. etc. Dacă adăugăm la acestea numeroasele surse de materii prime din care se pot fabrica, precum şi numeroasele posibilit
r de
În orezent nu ex
să
utilizeze materi
ind
pensabile şi vi I
•
Să încercăm să obţinem şi noi in laborator citeva
tipuri de mase plastice.
MASE PLASTICE DIN CAZEINA
Numeroase detalii, piese şi modele se pot executa simplu şi uşor din mase plastice pe bază de
cazeină.

Reteta 1. O masă plastică de calitate superioară
cu proprietăţielectroizolante bune (acest lucru
este În special important in construcţia detaliilor
şi

o o o x Xx o

o~o

x x x x x x o Xo o o o o

pentru aparate de radio, electrice) se poate prepara
amestecind 60 părţi de brînză de vaci şi 40 părţi de
var nestins.
Brinza proaspătă se separă de partea apoasă
infăşurind-o intr-o pînză şi storcind-o prin presare.
Brinza stoarsă se macină sub formă de pulbere,
se introduce intr-un borcan.
În alt vas se pulverizează varul nestins şi se
presară, în porţiuni mici, peste brinză, amesteclnd
continuu cu o baghetă de lemn ·'Sau sticlă. BrÎnza
reacţionează cu varul formind un sirop gros, care
se întăreşte rapid. Acest sirop se toarnă în formele
pregătite in prealabil
cu vaselină. În acest
, ru aparatura
a varului,
prea lung.
In acest caz este bine ca compoziţia masei să se
determine prin citeva experienţe prealabile.
Reteta II. O parte de vată fin mărunţită se amesţecă cu două părţi de var sau ciment pulverizat.
In acest amestec se toarnă lapte pînă se obţine
o cocă. Cu această cocă se umplu formele pregă
tite.
Pentru a conferi pieselor o impermeabilitate
parţială faţă. de apă, În amestec se adaugă puţin
formol (formaldehidă).
I

:ee
motive tehnice, emlSlunea
«Apollo»-16, programată
pentru martie a.c., se va desfăşura
in luna aprilie; echipajul este deja
cunoscut: John M. Voung, vechi
asbonaut, comandant, Thomas K.
Mattingly U, pilotul modulului de comandă. şi Charles M. Duke jr., pilot
ai modulului lunar. Această misiune
va dura 17
cu un sejur pe Lună
20 de
V 011'
ael;1:irllate ex~)loI'ărnor la sUlua1:aţa

• Din

spaţială

cosmic»
au colaborat firmele menţionate, prre·

h'81sfi1tuf:ul;uÎ aerospaWolff şi
Riethof (dreapta), conducătorui proiectului.
..,..,
Conf. dr. ing. Fl. ZAGANESCU
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• ANTENĂ TV
(DIN ELASTIC)
PENTRU ORICE

• ACUSTOMOBILUl
DEVINE REALITATE

No~a~t!!eCeO~d~!~~LE .Jj

Preconizat de aproape două decenii, «acustomobilui» tip familial pare să fi devenit, În sfîrşit, realitate.
Dotat cu un motor apt să transforme energia sonoră
În energie mecanică, noul vehicul se anunţă a fj un
concurent deosebit de serios pe piaţa automobiiistică.
Ca principiu, un microfon de tip special (practic, un
traductor fonomecanic cu celule Helmholz), plasat
direct pe volan, chiar În faţa şoferului, captează şi
transformă corespunzător vibraţiile sonore ale glasului uman În energie mecanică. Realizarea amplificatorului de energie şi, mai ales, a dispozitivului de
tracţiune, mult modificat faţă de cel clasic, a constituit
principala dificultate.
Primele experimentări au demonstrat însă strălucit
performanţele noului vehicul. la un debit verbal de
40 de cuvinte pe minut se poate realiza o viteză orară
de 40 km/h. În cazul în care se montează patru traductoare legate În paralel, chiar şi În cazul unei discuţii
normale (fără vehemenţe sonore), viteza poate urca
120 kmjh.
privind funcţionarea şi, eventual, realiamatori a unui astfel de traductor 'In
de consultaţie auto,

•

cepţioneze cît mai multe programe şi

EPED ..... PE
TOATE ViRSTELE

Bicicleta «tandem» pare să redevină atracţia apropiatului sezon estival. Avantajele noului prototip denumit de specialişti «teleped» - constă 'in monta,ea, chiar pe roata din faţă a tandemului, a unor minitelevizoare portabile. Şi mai interesant, noul prototip
este dotat cu un generator electric propriu, acţionat
chiar prin mişcarea pedalelor. Deosebit de economic
(nesolicitînd baterii şi nici existenţa unei alte surse
electrice), asigurînd totodată o îmbinare perfectă
a performanţei sportive, cicliste cu eficienţa unui
program cultural-artistic (veritabil divertisme'Î't), noul
«teleped» se dovedeşte de neînlocuit În perioada
excursii lor şi a vacanţei de vară.
De remarcat că realizarea unui astfel de «teleped»
nu ridică probleme deosebite nici pentru constructorii
amatori, Odată procurate «tandemul», generatorul
de curent şi minitelevizorul, schema electromecanică
nu solicită decît o anume dexteritate practică şi cîteva
cunoştinţe elementare.
Amănunte suplimentare, ca şi pentru acustomobil,
În pagina de consultaţie auto.

o

nouă serie de timbre, interesant soluţionată grafic
(imprimată «tiefdruck», pe hîrtie cromo, dantelată, În
patru culori) - închinată «colaborării C'ultural-economice intereuropene» -, se află de cîteva săptămîni

in atenţia filateliştilor. În imagine, cele două valori ale
seriei: cea de culoare albastră (1,75 lei) şi, respectiv,
cea roşie (0,55 lei).
"'" De reţinut că in ultima zi a lunii În curs (sau În prima
zi lunii următoare) urmează să mai apară alte 12 valori,
precum şi un plic «prima zi a lunii», obliterat cu ştampilă
specială. Deţinătorii de astfel de plicuri - cu menţiunea
suplimentară «T» - devin, În mod automat, colaboratori permanenţi ai rubricii noastre de filatelie.

a

În condiţii cît mai bune, dar un astfel
de deziderat poate fi împlinit numai
cu antene de mare cîştig care, pînă
În prezent, necesitau construcţii metaiice de mare gabarit şi foarte costisitoare.
Graţie descoperirilor recente făcute
de specialişti, după mulţi ani de cercetare asiduă În domeniul substanţelor
chimice, respectiva eledroliţilor, s-au
rezultate spectaculoase, conprin crearea unor antene
pentru gama undelor ultrascurte
sebit de simple şi cu un cîştig ce
jlă,şeşte de multe ori 82 dB.
In esenţă, noua antenă se compune
dintr-un dipol deschis, ce are ca suport
un mănunchi de fire elastice din cauciuc, strînse într-o 'ţesătură textilă, peste
care este înfăşurat, spiră lîngă spiră,
un fir de azbest îmbibat cu o solutie
de sulfat de cupru (piatră vînătă) 35%
şi bromură de argint 65%.
Mănunchiul de fire elastice se poate
procura ga'ta confecţionat de ia extensOFlrele ce se vînd În magazinele cu
articole sportive,
Firul
ce a fost În
prealabil
se ţine 24 de
ore În electrolitul sus-amintit, se usucă
la temperatura arnbiantă -, 22-24°C ~,
după care se înfăşoară pe sUpOr!Ji
elastic. La capete se fixează cu co!iere
metalice din tablă de cupru. Două dintre
aceste coliere vor servi şi la princ1erea
cablului de coborîre. Detalii conSHUCtive, În schiţa alăturată.
Se recomandă folosirea cablului de
coborîre tip panglică cu impedanţa ca,·
racteristică de 300a
Dipolul se construieşte din două astfel de braţe, fiecare avînd lungimea
iniţială de 151 mm, ceea ce corespunde
acordului pe canalul 12 OIRT.
Capetele dipolilor sînt legate cu fire
din material plastic, de tipu! celor utilizate la pescuit, firele fiind apoi trecute
prin scripeţii S.
Distanţa între axele scripeţilor este
de 2500 mm.
Acordul pe oricart~ dintre canalele
2-12 se realizează prin acţionarea firelor F şi întinderea braţelor dipolului
pînă ce pe ecranul televizorului imaginea
este de foarte bună calitate.
Antena se montează pe un schelet
din lemn sau orice alt material izolant.
Tot ansamblul se poate monta pe
acoperiş, În podul casei (dacă acoperişul nu este metalic) sau chiar în
spatele galeriei de la fereastră.
Indiferent unde este montată antena,
firele de întindere F se impune a fi acţionate din apropierea televizorului.
Cq o astfel de antenă, în oraşul
Bucureşti, În afara emisiunilor naţionale
de televiziune, pot fi urmărite emisiunile
studiourilor Sofia, Belgrad şi chiar Istanbul.
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